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Svar till Karin Sissek och Volker Sissek, Vänsterpartiet 

Frågan gäller ”Platsbristen i äldreomsorgen” 

Socialnämnden ser positivt på en dialog om Socialtjänstens verksamhet, vilket jag även inledde 

mitt svar med avseende den föregående interpellationen. Tack för konkreta och tydliga frågor. 

De frågor som lyfts i interpellationen är viktiga frågor som Socialnämnden noga följer. Vi 

diskuterar fortlöpande med förvaltningen om den obalans som den första frågan avser. 

Fråga 1 – När kommer Tranås kommun att ha tillräckligt med platser i särskilda boenden och 

korttidsboenden, så att vi slipper köpa platser i andra kommuner, och hur mycket har dessa 

platser kostat hittills? 

Svar – Köp av plats måste ses emot kostnaden att ha en egen avdelning öppen i drift. Balansen 

mellan beslut om särskilt boende relativt tillgången till särskilt boende är alltid svår. Vi har 

under en period haft och har fortfarande en obalans. Enligt det regelverk som finns så 

rapporterar vi in icke verkställda beslut till IVO. Socialtjänsten kommer under hösten att 

utvärdera det gångna året och ta ställning framåt. Vilket antal platser som en kommun ska ha 

är kraftigt föränderligt över tid. Även ett noga avvägt beslut kan snabbt ställas på ända av snabba 

oförutsedda förändringar i nämnda balans. 

Det är viktigt att understryka att ett antal personer på väntelista (upp till ca 10-15) är att anse 

som en sund omfattning då det inte är försvarbart att kommunen står med tomma platser. En 

sådan väntelista bör inte innebära icke-verkställda beslut inom tre månader, annat än under 

möjligen kortare perioder. Kostnaden under årets första fem månader för köpta externa platser 

inom särskilt boende har varit 1 612 tkr. Därefter har Tranås kommun inte köpt externa platser. 

Socialnämnden har noggrant följt utvecklingen under det gångna året och gör så även 

fortsättningsvis. Vi ska tillsammans med förvaltningen studera utvärderingen som tas fram här 

under tidig höst och se vilka insatser som behöver vidtas. 

Fråga 2 – Hur ser socialnämnden på prognosen att det blir fler och fler äldre i kommunen, och 

vilka planer finns för att möta framtidens ökade behov? 

Svar - Socialtjänsten är i nuläget fullt inriktad på att minimera det ekonomiska underskottet på 

kort sikt, samtidigt som förvaltningen börjat planera framåt. Socialtjänsten är medveten om den 

demografiska utvecklingen och kommer belysa detta i samband med budgetberedningen inför 

år 2020. 

Socialnämnden har vid ett flertal tillfällen diskuterat den utveckling som interpellationen 

belyser och att det kommer att påverka socialtjänstens verksamhet. Det är ett underlag som är 

viktigt i våra diskussioner om kommande resursbehov. 
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