LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen
Allmänna utskottet
Socialnämnden

2010-12-16

194

25

Dnr 2010/542-70

Ordförande har ordet
Eva Bergström, ordförande för socialnämnden, sedan hösten 2007, reflekterar
över den tid som hon arbetat i socialnämnden. Hennes verksamma tid
sträcker sig från år 1989 och hon tittar bakåt från den tidpunkten. Protokollen
från 1989 och 1990 bildar underlag för hennes reflektioner. Barnomsorgen var
en ledande fråga för nämnden, ca 60 % av ärendena rörde barnomsorgen då.
1990 kom ädelreformen. Hel och deltid diskuterades i hemtjänst.
Placeringskostnader var högaktuella frågor. Budgeten fluktuerade. Vad gäller
placeringar så skulle dessa inte ske i nätverket. Uppfattningen var att det
sociala arvet inte skulle bibehållas. Barn och unga skickades bort. Efter
placeringen kom de hem till samma förhållanden. I äldreomsorgen var
pensionärshem och servicehus förekommande.
Eva noterar att ämnena är de samma idag, men med olika resurser. T.ex.
barnplaceringar sker till större delen i nätverket när så är möjligt. Synsättet är
att det är det bästa för barnet. Under tiden placeringen pågår arbetar
socialtjänsten preventivt och uppbyggande med barnets nätverk; föräldrar,
syskon, far och morföräldrar m.fl. Inom äldreomsorgen talar man om
”trygghetsboenden” idag, vars verksamhetsform kan liknas med
pensionärshemmen och servicehusen. Detta är en utveckling utifrån att det
blev ett alltför stort steg mellan det egna hemmet och äldreboendet när man
tog bort pensionärshem och servicehus i och med ädelrefomren. Idag är fler
människor i behov av mer omsorg. Det finns en ensamhetsproblematik bland
äldre som måste överbryggas.
Avslutningsvis så tackar Eva nämnden för att gott samarbete som kommer att
lämna avtryck i henne. Det har varit en bra nämnd där personerna har varit
justa med varandra och visat respekt för varandra.
Eva avslutar med att stort tack och lyckönskningar för socialnämnden i
framtiden.
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