
Reservation mot kommunstyrelsens beslut 

angående socialnämndens begäran om ett 

gruppboende för handikappade ungdomar. 

Socialnämnden har utförligt motiverat behovet av ett gruppboende 

för sex handikappade ungdomar (utvecklingsstörning/autism). Tre av 

dessa personer som uppnått vuxen ålder och som har daglig verk- 

samhet bor på elevhem på dispens. Länsstyrelsen, som beviljar 

dispensen ett år i taget, har begärt att Danderyds kommun skall 

bygga en gruppbostad för att tillgodose behovet. Ytterligare tre 

personer går i gymnasiet och bor i respektive föräldrahem. 

Socialnämnden motiverar väl varför denna gruppbostad behövs. Det 

är självklart att man inte kan placera en grupp ungdomar bland äldre 

med annat funktionshinder. För övrigt finns det bara tre sådana 

platser lediga och det behövs sex. Det torde också krävas personal 

med olika kompetens för dessa olika boenden. 

I ledningsstabens promemoria framhålls "I det förslag till budget och 

verksamhetsplan som socialnämnden presenterade sommaren 2006 

redovisades inget ytterligare behov av boendeplatser. I stället räkna- 

de man med att antalet platser skulle minska från 51 till 50". Jag 

delar uppfattningen att man måste ställa krav på socialnämnden att ha 

en bättre framförhållning. Det framgår av socialkontorets promemo- 

ria att det varit möjligt att förutse behovet av ett gruppboende i den 

budget och verksamhetsplan som redovisades sommaren 2006. 

 Men - det är inte rimligt att socialnämndens försummelse skall gå ut 

över de handikappade ungdomarna. Kommunen har i en detaljplan 

avsatt en tomt för en sådan gruppbostad, så någon planändring 

behövs inte. Det kommer dock att ta mycket lång tid innan huset är 

projekterat och byggt och att fördröja detta ytterligare är inhumant. 

I första hand skall behovet för personer med funktionshinder tillgo- 

doses i den kommun där den enskilde är bosatt. Men ett samarbete 

med närliggande kommuner som t ex Täby borde vara möjligt vad 

gäller de tre platser för äldre funktionshindrade som nu står tomma. 

Någon som väntar på ett boende i Täby kanske inte har något emot 

att flytta över gränsen till Danderyd. 
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