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Interpellation till Jan Dolk, Ordförande i VON
Kommunfullmäktige 2018-02-21

Alliansens förslag att konkurrensutsätta LSS-gruppboendena
Ösby Skolväg 1 och 3
Alliansen har beslutat att gå vidare med planerna att konkurrensutsätta LSS-gruppboendena
Ösby skolväg 1 och 3. Det är två personalintensiva gruppbostäder och skälen till att Alliansen
vill låta en privat aktör ta över verksamheterna är bland annat att det finns kvalitetsbrister i
verksamheterna och att gruppbostäderna går med underskott.
Vi i Miljöpartiet tycker att det är fel väg att gå och anser att Värmdö kommun ska klara av att
driva gruppbostäder på ett kvalitativt sätt. Vi tycker dessutom att det är högst oansvarigt att
låta en privat aktör ta över verksamheter som går med underskott. Det finns inte heller en
tydlig plan på hur en privat aktör ska kunna driva gruppbostäderna på ett bättre sätt som
dessutom ska vara lönsamt vilket gör det befogat att fråga om kvaliteten kommer att
försämras ytterligare om en privat aktör med krav på lönsamhet tar över driften.
Vi ser också att det kommer att innebära en stor omställning för både de boende och deras
anhöriga då det inte är självklart att den personal som idag arbetar i verksamheterna får/vill
arbeta kvar om en ny arbetsgivare tar över driften.
Nu undrar vi från Miljöpartiet:
-

Vilken diagnos har de som bor i gruppbostäderna? Vilken konsekvensanalys har
gjorts kring hur de kommer att hantera omställningen till en ny vårdgivare?

-

Hur ser det ut med personaltäthet och personalkontinuitet på boendena?

-

Har de boende och deras anhöriga tillfrågats om hur de ser på
konkurrensutsättningen? Om inte, när kommer det att göras?

-

Varför har denna fråga inte först lyfts i samverkansmöte med LSS-föreningar och i
funktionshindersrådet?

-

När kommer detta att lyftas i samverkansmöte och funktionshindersrådet?

-

Vilka kvalitetsbrister finns idag vid boendena och hur kan de lösas?

-

Hur kan boendenas lönsamhet förbättras, dvs vilka åtgärder kan en privat aktör ta för
att göra boendena lönsamma?
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