INTERPELLATION
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Interpellation till Anita Mattsson rörande
Björkbackens äldreboende
Redan innan Anita Mattsson tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i
Tyresö kunde engagemanget för Björkbackens äldreboendes framtid
skönjas.
Dels genom sitt vallöfte till Tyresöborna om att rädda Björkbacken för 14
miljoner och inte minst i den skrivelse som skickades till arbetsmiljöverket
2018 där de socialdemokratiska vallöftena kommunicerades i samband
med att ett anstånd skickades till myndigheten.
Nu borde omdaningen vara i full gång men beslutet har ju oavsett givit en
mängd konsekvenser för både boende och anställda.
Facebookgruppen Rädda de boende på Björkbacken kämpade länge och
väl mot det man såg som en tvångsförflyttning till det nya boende Alliansen
tillsammans beslutade i Trollbäcken.
I september 2020 gick flyttlassen från den del av fastigheten som nämns
Björkdalen och efter detta verkar ingenting ha hänt med projektet, i vart fall
inte med byggnaderna.

Jag ställer därför följande frågor till kommunstyrelsen ordförande Anita
Mattsson

1.

Var det nödvändigt att flytta de boende på Björkbacken till
Vardagas boende i Trollbäcken med tanke på att ingenting verkar
ha hänt med fastigheten på nära 6 månader?

2. Om det var så att man inte kan bestämma sig över vad som ska
göras med fastigheterna så hade det väl varit bättre med att avvakta
den stora flyttkarusellen för de äldre och vår personal?

3. Har kommunens dåliga styrning av projektet fått några ekonomiska
konsekvenser för skattebetalarna, vi köper platser och har samtidigt
en tom byggnad i malpåse, det verkar inte särskilt ekonomiskt
smart?
Vid ett par tillfällen då jag ställt frågor till Anita Mattsson här i
kommunfullmäktige så har hon valt att istället för att själv besvara dem låta
Tony Thorén besvara dem. Jag börjar tro att kommunstyrelsen ordförande
Anita Mattsson räds en diskussion om Björkbacken med mig i talarstolen.
Men så kan väl ändå inte vara fallet?

Peter Freij (M)

