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Österåkers kommun
Medborgarförslag

Inrätta en insatsgrupp inom Österåkers kommun när kommunens boendeplaceringar misslyckas

enligt LSS § 9.

Österåkers kommun har systematiskt satt i system att skjuta över ansvaret på anhöriga när

kommunens boende placeringar misslyckas enligt LSS.

Österåkers kommun behöver inte som grund för sina boendebeslut, ha underbyggda beslut som
grundar sin på vetenskap och beprövad erfarenhet enligt hälso och sjukvårdslagen.

Österåkers kommun har ”Iekmän” 50m enligt LSS lagen enbart behöver hitta boende lösningar som
inte grundar sig på ovanstående utgångspunkt, utan enbart utifrån LSS lagen.

LSS lagen har sedan införandet tyvärr blivit en totalt söndertrasad reform, och är idag knappast en

tillgång för de individer som den en gång var avsedd att omfatta. En rättighetslagstiftning, har blivit

en skyldighetslagstiftning för anhöriga att ställa upp när systemet inte fungerar.

Det innebär att Österåkers kommun skjuter över ansvaret på anhöriga när boendelösningarna inte

fungerar. Det är lönsam affär för Österåkers kommun, man slipper ersätta anhörigas/insatser för

kostnader som sker dag för dag, vecka efter vecka, månad efter månad.

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

insatsgrupp som omedelbart aktiveras när en boendelösning har havererat. lnsatsgruppen ska hitta

lösningar, så att anhöriga slipper attträda in i kommunens ställe, att skjuta över ansvaret på anhöriga

är förlegad syn som inte hör hemma i ett modernt välfärdsamhälle. Det ska vara kommunens ansvar

att ordna upp situationen när ett boende inte fungerar enligt LSS § 9 och inte som nu att allt ansvar

skjuts över på anhöriga.

'Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att âterrapportera ovanstående arbete till

kommunstyrelsen.

En förändring enligt ovanstående skulle innebära att:

- 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 intellektueH

funktionsnedsättning enligt LSS 9 §9.

- Kommuneñ undviker domstols förhandlingar, där anhöriga ska processa mot kommunen.
- Kommunen ökar-sina skatteintäkter genom att anhöriga kan arbeta istället 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.


