Daglig verksamhet i fara.
De två senaste åren har stora besparingar gjorts inom LSS insatsen daglig verksamhet i
Göteborg. Tyvärr är detta bara en lätt bris jmf med de nedskärningar som nu är på g. I
samband med LOV (lagen om valfrihet) införandet den 1/1 2019 ska nedskärningar på
mellan 10 – 45% ske.
Stadens 1.800 brukare av daglig verksamhet ska nivåbedömas (prismärkas) på nytt. En
mall har hämtats från Uppsala. Bedömningsmallen har visat sig fungera utmärkt då dess
resultat garanterat visar att brukarna av insatsen är mycket mer självständiga och inte alls
så personalberoende som tidigare ansetts. Stora nedskärningar är alltså möjliga.
Denna individuella bedömning ska göras genom att intervjua personal. Brukarna samt de
funktionsnedsattas företrädare gode män samt anhöriga ska helt hållas utanför ”spelet”.
Stora tveksamheter finns kring spelreglerna vars resultat redan är förutbestämda då man
provat mallen på 100 brukare. Det ända man inte vet är vilken %-sats mellan 10-45% som
går att spara för att sedan lugnt hänvisa till expertbedömarnas resultat.
Cheferna på Stadsledningskontoret säger att tillvägagångssättet är lagligt och helt OK.
-Ska inte individuella bedömningar som innebär ekonomiska försämringar av denna
dignitet leda fram till beslut med motiveringar som ska kunna överklagas i Länsrätt?
-Ska inte brukare, gode män samt andra företrädare vara delaktiga i processen?
Att fiaskot inom upphandlingen av hemtjänsten skulle få politikerna att tänka till och
stoppa nedskärningarna i DV är inte att hoppas på då ”bollen” rullat för långt.
KD´s kommunalråd David Lega hyser inga tvivel om LOV`s fördelar och menar att
”Valfriheten som LOV innebär kommer att leda fram stora positiva förändringar för
personer med funktionsnedsättningar”. Lever vi i samma verklighet?
-Tänk att den så önskvärda valfriheten skulle få så ödesdigra konsekvenser.
- Tänk att politikerna i Göteborg är beredda att skicka Dv till samma bottennivå som övriga
SDN´s ansvarsområden. (förskola, hemtjänst, skolstöd osv).
Förr i tiden sa man att ”de villkor man bjuder de funktionshindrade på är ett tecken på
samhällets tillstånd”. Göteborg måste vara riktigt illa ute!
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