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Österåkers kommun

Medborgarförslag

Gällande Österåkers kommuns beslutfattande gällande LSS 9 § 9

Österåkers kommun ger personer med Intellektuella funktionsnesättningar boende i enlighet med

LSS lagen 9 § 9, Det innebär att LSS handläggarna i kommunen inte behöver grunda sina beslut på

vetenskap eller beprövad erfarenhet utifrån Hälso och sjukvårdslagen.

Läkare har sin legitimation utfärdade personligt av Socialstyrelsen och ska i sin yrkesutövning grunda

alla sina anaIyser/bedömningar/arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Hälso och

sjukvårdslagen, annars blir Iegitimationen indragen av Socialstyrelsen..

LSS handläggare vid Österåkers kommun omfattas inte av Socialstyrelsens Iegitimationsyrken och

omfattas inte i sin bedömning av vetenskap och beprövad erfarenhet vid sina beslut. Man har inte

den utbildning/kompetens som krävs för att omfattas av Socialstyrelsens Iegitimationsyrken eller att

få en personlig ansvars legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Jag föreslår att kommunstyrelsen ger vård och omsorgsnämnden i uppdrag att implementera Hälso

och sjukvårdlagen i all bedömning/hantering/beslut som gäller LSS 9 § 9, så att alla beslut fattas på

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i Österåkers kommun.

Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att återrapportera ovanstående arbete till

kommunstyrelsen.

En förändring enligt ovanstående skulle innebära att:

- Kommunen undviker att fatta beslut om boende placeringar enligt LSS 9 §9 som inte bygger

på vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Hälso och sjukvårdslagen.

- Kommunen undviker att skjuta över ansvaret på anhöriga utan ersättning, vid varje

misslyckad boendeplacering.

- Kommunen undviker att var tredje månad rapportera till IVO (inspektionen för vård och

omsorg) att man misslyckats med boendeplaceringar

- Kommunen undviker anmälningar till tillsynsmyndigheter, vilket gör att man kan ägna tiden

till kärnuppdraget - att utveckla boendeverksamheten för personer med intellektuell

funktionsnedsättning enligt LSS 9 § 9.

- Kommunen undviker domstols förhandlingar, där anhöriga ska processa mot kommunen.
- Kommunen ökar sina skatteintäkter genom att anhöriga kan arbeta istäl|et för som nu ta

ansvar för kommunens misslyckade boende placeringar.

- Kommunen bygger en inkluderande kommun för alla medborgare, oavsett bakgrund eller

intellektuell funktionsnedsättning istället för som nu en exkluderande kommun.
- Kommunen bygger ett Österåker- möjligheternas kommun för alla medborgare.


