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SÄRSKILT YTTRANDE
Socialnämndens sammanträde 2005-09-21
§ 1052 Yttrande över länsstyrelsens tillsyn Björkbackens Äldrecentrum
Länsstyrelsen har funnit att Björkbackens Äldrecentrum har brister avseende social
dokumentation och bostadsstandard på Syrenen och Kastanjen. Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet i Tyresö finner det anmärkningsvärt att den borgerliga majoriteten
under flera års tid inte åtgärdad, de brister som Länsstyrelsen nu påpekar.
Majoriteten är väl medveten om bristerna både vad gäller social dokumentation och
bostadsstandard.
Social dokumentation
Att föra en social dokumentation är lagbundet. Detta för att trygga de äldres
individuella omvårdnadsbehov. Under de senaste 5-6 åren har Socialnämnden
regelbundet haft detta ärende för behandling med syfte att uppnå förändring och
åtgärd. Uppenbarligen har majoriteten inte ansett det så viktigt att följa
socialtjänstlagen, att de valt att prioritera att åtgärder för att säkerställa den social
dokumentationen. Nu har det gått så långt att även länsstyrelsen i ett nedslag riktar
anmärkningar i ärendet.
Vår förhoppning är att majoriteten nu tar frågan på sådant allvar att denna fråga
äntligen kan avföras som åtgärdad.
Bostadsstandard
Länsstyrelsen har funnit att avdelningarna Syrenen och Kastanjen vid Björkbackens
Äldrecentrum inte uppfyller kraven enligt den ”Nationella handlingsplanen för
äldrepolitiken
(prop 1997/98:113). Där anges att med fullvärdig bostad i särskilt boende avses
minst ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå, toalett och dusch/bad.
Avsaknad av enskild toalett, dusch/bad anses utgöra brister i boendet. Vid
Björkbackens Äldrecentrum saknar 56 personer eget hygienutrymme.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet finner det mycket märkligt att den borgerliga
majoriteten ställer sig bakom ett yttrande, som säger att i samband med att nästa
äldreboende byggs kommer det att finnas möjlighet att eventuellt åtgärda den
bristande bostadsstandarden vid Syrenen och Kastanjen.
Vi har förståelse för tjänstemännens skrivning i yttrandet, de har inte fått några klara
besked från majoriteten, när de avser att bygga ett nytt äldreboende. Planerna var att
det skulle stå klart 2005, sedan 2006 men även byggandet 2006 verkar tämligen
osäkert. Med andra ord så finns det stor risk att den borgerliga majoriteten inte
kommer att hörsamma Länsstyrelsens anmärkning avseende bostadsstandarden på
Syrenen och Kastanjen.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att ett äldreboende
måste byggas senast 2005, men inte fått gehör för detta. Om vi hade haft majoritet

hade detta äldreboende redan varit klart och det skulle funnits möjlighet att i
investeringsbudgeten för 2006 avsätta medel för att anpassa boendet vid Syrenen
och Kastanjen till de normer som gäller för särskilt boende.
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