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Interpellation till Vård och Omsorgsnämndens ordförande i Österåker, Mikael 
Ottosson, angående framförd kritik från Länsstyrelsen i Stockholms Län.

Den 14 maj 2007 sände Socialavdelningen vid Länsstyrelsen ett kritiskt brev till Vård och 
Omsorgsnämnden angående brister i tillsyn av särskilt boende på Solskiftets äldreboende och krävde 
ett yttrande från Österåkers kommun om vad nämnden avsåg att göra för att rätta till de alvarliga 
brister som påpekades. 
Yttrandet skulle vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 6 juli 2007.

Länsstyrelsen riktade följande alvarliga kritik mot Österåkers kommun;

• bristande möjligheter till självbestämmande, delaktighet och integritet för de äldre på 
Solskiftets äldreboende,

• brister i trygghet och säkerhet för de äldre,
• brister i meningsfullhet i tillvaron för de äldre,
• bristande information till de äldre och deras anhöriga,
• att de äldre inte ges tillräckliga möjligheter att delta i samhällslivet,
• brister i den sociala dokumentationen,
• bristande kännedom om Lex Sarah hos personalen,
• bristande kännedom om kommunens klagomålsrutiner hos äldre, anhöriga och personal.

Länsstyrelsen skriver i sitt brev att man inte anser att socialtjänstlagens intentioner genomsyrar 
verksamheten. Enligt lagen har den enskilde rätt till skälig levnadsnivå. Det innebär möjlighet att leva 
och bo självständigt under trygga förhållanden och att bli bemött med respekt för sitt 
självbestämmande och sin integritet.

Efter en så svidande kritik borde ordföranden i Vård och omsorgsnämnden genast ha tagit kontakt 
med kommunalråden för att försöka lösa problemen och kopplat in revisorerna i ärendet. 

Flertalet av punkterna kan tillskrivas brist på resurser. Personal- och driftskostnader ökar varje år, men 
vårdpengen, som finansierar Solskiftets äldreboendes drift, har inte räknats upp på 3 år. 

Roslagspartiet kräver, av ordföranden i Vård och Omsorgsnämnden, en redovisning av vad som skett i 
ärendet, besked om och när ett eventuellt svar har skickats samt hur man ställer sig till att vårdpengen 
inte räknats upp på 3 år vilket borde innebära att beräkningsgrunderna inte är rättvisande.

  

Björn Rapp

Bifogas, beslutet från Länsstyrelsen.
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