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I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2022-11-14 föreslås att personer med
intellektuell funktionsnedsättning ges rätten att byta handläggare.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 36/2022 medges väckas och remitteras till Vård-och omsorgsnämnden samt
till Kommunstyrelsen som på delegaüon från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget. -

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medbörgarförslaget berör Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde gällande:
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen vad avser
omsorgen om äldre människor och människor med funktionshinder.
Vård-'och omsorgsnämnden fullgör Vidare kommunens uppgifter enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), samt enligt lag om stöd och service till Vissa funktionshindrade (LSS)

Medborgarförslaget berör
.

Kommunstyrelsen gällande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, att
leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, n'ktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag
är förbehållna annan nämnd, samt som anstälhüngsmyndighet.
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Österåkers kommun
Medborgarförslag

Rätten att välja utförare, rätten att välja handläggare för personer med intellektuella

funktionsvariationer inom Österåkers kommun.
Österåkers kommun har under årtionden drivit frågan om medborgarnas möjlighet att som individer

ha rätten att välja utförare/handläggare.

Inom Österåkers kommun har medborgarna rätten att välja utförare/handläggare inom barnomsorg,

skolan, hemtjänst, och även vilken utförare man vill ha'i sitt äldreboende.

Nationellt har man rätten att välja utförare och handläggare inom Socialstyrelsens 22 olika

Iegitimationsyrken, det kan vara läkare, tandläkare, audionomer, mm
Är man arbetslös och inskriven inom Arbetsförmedlingen kan man välja bland hundratals företag som
ska vara behjälpliga till ett återinträde på arbetsmarknaden, man har som individ både rätten att

välja handläggare och utförare.

Är man sjukskriven och inskriven på försäkringskassan har man rätten att byta handläggare om inte

kommunikation fungera på ett bra sätt mellan parterna.

I Österåkers kommun har personer med intellektuella funktionsvariationer inte rätten att välja

handläggare. Det finns handläggare som inte har den sociala kompetensen och grundläggande

kunskap om hur man bemöter kommunmedborgare med olika former av funktionsvariationer.

Trots att detta påtalas för ansvariga, inom förvaltningen/kommunen förvägras personer med
intellektuella funktionsvariationer att byta handläggare i Österåkers kommun.
Jag föreslår att Österåkers kommun genom kommunstyrelsen/fullmäktige ger personer med
intellektuell funktionsnedsättning den mänskliga rättigheten, som är norm och en självklarhet i

övriga samhället, nämligen rätten att byta handläggare, när inte kommunikationen/samtalet

fungerar mellan två parter.

Om inte Österåkers kommun ger personer med intellektuella funktionsvariationer rätten att byta

handläggare innebär det:

Att personer med funktionsvariationer inte har rätten att vara fullvärdiga samhällsmedborgare i

Österåkers kommun.

Att Österåkers kommun inte ger den enskilde medborgaren som berörs självbestämmande och

integritet enligt LSS§6, ny lagstiftning 2023

Att Österåkers kommun inte ger den enskilde direkt inflytande och medbestämmande över insatser

som ges enligt LSS§6, ny lagstiftning 2023

Att Österåkers kommun inte anpassar sin verksamhet utifrån personer med intellektuella

funktionsvariationer,

Att Österåkers kommuns besluts underlag som ska underställas politiska beslut inte utgår ifrån

individens rätt att föra sin egen talan, då kommuñens ansvariga inte har förmågan eller kunskapen

om hur man bemöter medborgare med intellektuella funktionsvariationer.

Att Österåkers kommun Skulle få mer relevanta/direkta beslutsunderlag som utgår ifrån individens

egna tolkningar av sina behov och önskemål av insatser.

Att personer med intellektuella funktionsvariationer inte har en rättsäker prövning av sina ärenden i

Österåkers kommun.



I övrigt föreslås att:

Att Österåkers kommun sätter sina handläggare och beslutsfattare i kontinuerliga

utbildningsinsatser, om hur man kommunicerar med personer med olika former av intellektuella

funktionsvariationer och hur man bemöter anhöriga till personer med intellektuella

funktionsvariationer.


