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Till Fullmäktige i Gnesta kommun

Ink:

Interpellation

Dnr
För handläggning.

Till ordförande i vuxen- och omsorgsnämnden Ingrid Jerneborg Glimne

I senaste numret av tidningen Senioren redovisas bland annat statistik på riksnivå
beträffande särskilt boende. Där konstateras att man nationell nivå saknar statistik för hur
många som köar för plats i särskilt boende, men Socialstyrelsen hänvisar till att varje
kommun brukar ha statistik för den egna kommunen.
De som står i kö för särskilt boende har beviljats denna insats. Men det torde även finnas
önskemål om särskilt boende från personer vars behov idag tillgodoses med omfattande
henntjänstinsatser. I december 2016 fanns enligt Socialstyrelsens statistik 39.762 personer
med hemtjänst "50 timmar i månaden eller dygnet runt". Eftersom man kan anse att Gnesta
kommuns befolkning utgör en tusendel av rikets, skulle denna siffra direkt överförd till
Gnesta kommun innebära att det finns ca 40 personer i denna kategori i kommunen.
Men så enkelt är det sannolikt inte.
Bekymmersamt är dessutom att många ensamma äldre är oroliga att något ska hända tex
akut sjukdom, fall, skador och liknande. Dessutom är allmän oro och till och med ångest
vanligt bland ensamma äldre.
Nu frågar vi dig
1

Hur många personer som beviljats särskilt boende har inte fått någon plats dvs står i
kö? Hur länge har man köat?

Svar: Vi

har fem i kö just nu med beslut på särskilt boende. I snitt har personer fått

vänta ca en månad för att få plats och det är med god marginal inom den tremånaders tidsgräns som finn i lagen.
2

Hur vanligt är det att en person som önskar särskilt boende får avslag och hänvisas till
hemtjänst? Hur många avslag har gjorts de senaste två åren?

Svar: På två år, 2016 och

2017, har vi haft 17 st avslag på ansökan om särskilt

boende. Alla beslut fattas utifrån en individuell prövning.
3

I artikeln i Senioren säger Gösta Bucht, SPF seniorernas sakkunnige i vård- och
omsorgsfrågor Följande : "Det är ett lika känt som kritiserat faktum att många
kommuner låter sina biståndsbedömare uppmuntra äldre att acceptera hemtjänst
och avstå från att söka särskilt boende eftersom det ändå skulle bli avslag".
Förekommer detta i Gnesta kommun?

Svar: i Gnesta tar vi emot den ansökan som lämnas in och utreder den. Vi övertalar
ingen till något som de inte vill.
Däremot erbjudes personen kanske hemtjänst /hemsjukvård om ansökan om särskilt
boende avslås.
4

Godkänns ångest och svår oro hos en gammal person som skäl till att beviljas särskilt
boende i Gnesta kommun?

Svar: När en ansökan om boende inkommer så tar biståndshandläggaren in en
helhetsbild av personen, hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt. Vi tittar på helheten
och lägger in det i den totala bedömningen.
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