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Snabbinterpellation om brist på platser inom äldreomsorgen
Bilaga:
Interpellationssvar
Ylva Strutz (fp) anför följande i interpellation 2006-11-07 till socialnämndens
ordförande.
I socialnämndens delårsrapport per 2006-08-31 står att läsa att socialnämndens
överskott bland annat beror på platsreducering som gjorts inom äldreboende.
Det handlar enligt delårsrapporten om ett målmedvetet arbete med att skapa
en buffert om 1 procent av driftbudgeten.
I våra lokaltidningar kan vi 2006-11-07 läsa att Luleå sticker ut från övriga
kommuner i ett negativt avseende. Luleå kommun klarar inte att verkställa de
beslut om bistånd som handlar om att ge gamla – som bedömts ha stora behov
– den plats det har rätt till inom äldreomsorgen.
Luleå kommun har över 70 icke verkställda beslut äldre än tre månader. Tre
av besluten går tillbaka ända till oktober 2002.
Det kan inte vara någon nyhet för socialnämnden och dess socialdemokratiska
ledning att lagen nu medger att kommunerna kan bötfällas om man inte
klarar dessa åtaganden. Böterna ska stå i relation till hur mycket kommunen
sparat genom att underlåta att ordna platser. Detta måste ju innebära att
kommunens platsreducering kan handla om ett nollsummespel där de äldres
väl och ve används som bricka.
Mot den här bakgrunden vill jag ställa följande frågor till socialnämndens
ordförande Leif Wikman;
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Hur länge har de här bristerna varit kända för dig?

-

Varför har de inte redovisats till fullmäktige som lagstiftningen
påbjuder?

-

Vad avser du att göra för att åtgärda bristerna och när kommer det att
ske?

Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

-

uppdra till socialnämndens ordförande att besvara interpellationen.

Leif Wikman har i skrivelse (se bilaga) svarat på interpellationen.
Ylva Strutz tackar för svaret.
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
anse interpellationen besvarad.
_____
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