Høje-Taastrup Kommune

Dato: 3.5 2020

Høringssvar fra Seniorrådet til møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 6.5 2020
Seniorrådet har følgende høringssvar:
Sag: 3.A – Snerydning
Seniorrådet har i forbindelse med emnet ”snerydning” gentagne gange været i dialog med
politikere, myndighedschef Marianne Overgård, centerchef Ulla Callesen samt indgivet høringssvar
om emnet i forbindelse med debatten om kommunens budgetter.
Fra vores synsvinkel har der været 2 problemer:
1. Manglende overensstemmelse mellem de faktiske tildelingskriterier og kriterierne i
kvalitetsstandarderne
2. En for snæver definition af målgruppen for tildeling af ydelsen
I den gældende kvalitetsstandard står der (klippet fra HTKs hjemmeside):

”Snerydning
Du har mulighed for at søge om støtte til snerydning, hvis du har meget væsentlige
begrænsninger, og du af den grund ikke selv er i stand til at rydde sne.
Der bliver saltet, når der er varslet glatføre, og ryddet sne når der falder sne, senest efter et
døgn. Der bliver ryddet, så der er et gangspor på fortovet uden for din bolig og hen til din
hoveddør, postkasse og skraldespand.

Pris

Du skal ikke betale for snerydning.”
I bemærkningerne til ÆSUs dagsordenspunkt 3A står der:
”Ifølge gældende kvalitetsstandard kan borgerne visiteres til snerydning og præventiv saltning, hvis
borgeren bor i helårsbolig og har totale begrænsninger i funktionsniveau i forhold til tilstandene:

•
•
•

Praktiske Opgaver (Lave husligt arbejde)
Mobilitet (løfte og bære, bevæge sig omkring, udholdenhed, gå, muskelstyrke, udføre daglige
rutiner, færden i forskellige omgivelser, ændring af kropsstilling (herunder faldtendens))
Mentale funktioner (Hukommelse, energi og handlekraft, overordnede kognitive funktioner)

”Totale begrænsning” er er en klassificering, der tager udgangspunkt i den nationale
dokumentationsmetode Fælles Sprog III (FSIII), og svarer til, at borgeren er kørestolsbruger eller
sengeliggende.”

Den gældende kvalitetsstandard på kommunens hjemmeside er mildest talt ikke som beskrevet i
oplæggets til dagsordenspunkt 3A. Vi opfordrer på det kraftigste til, at de synkroniseres, så
borgeren kan blive bekendt med, at man skal være kørestolsbruger eller sengeliggende for at
visiteres til ydelsen, inden man ansøger
Det står også helt klart, at betingelsen for tildeling af snerydning ikke kun er, at man ikke selv er i
stand til at rydde sne. Man skal også være ”totalt begrænset”. Seniorrådet mener, at dette er for
snævert, og at fx svagtseende og mennesker, der kun kan gå med rollatorer, som derfor heller ikke
er i stand til at rydde sne, også burde komme i betragtning som målgruppe. Gerne ud fra en
helhedsvurdering af borgerens situation, sådan som Serviceloven foreskriver, at man skal ved
visitation til ydelser.
Til sidst bemærker vi det risikable ved, at sneen først ryddes op til 1 døgn efter snefald. Hvis
borgeren er med i ordningen for snerydning, er det leverandøren, der står med ansvaret. Da
Driftsbyen er ansvarlig for den øvrige snerydning, kan denne lille opgave varetages parallelt med
den almene snerydning. Det vil sikkert betyde et øget behov for ressourcer til Driftsbyen.
Seniorrådet mangler en beregning på, hvad prisen på dette bliver i forhold til at
konkurrenceudsætte ydelsen. I år har Driftsbyen i denne vinter klaret opgaven for 20.000 kr. (den
milde vinter). Budgettet for 2020 er på 200.179 kr. Mon ikke der er plads til en kapacitetsforøgelse
i Driftsbyen inden for budgettets rammer.?

Med venlig hilsen
Seniorrådet

