
Epost-kommunikatonen  med anledninga av överklagandet till Förvaltningsrätten
 
Till Kommunalrådet

Anders .Bond <bond.anders@gmail.com> 27 augusti 2019 12:57
Till: christina.lundgren@hedemora.se

Hej,
Vi träffades i februari tillsammans med Ola Gilén som lovade mig en återkoppling på det jag framförde 
rörande avvecklingen av gruppbostaden Bodavägen 4.
Bifogar den skrivelse jag överlämnade som sammanfattning av  min syn på giltigheten av uppsägningen 
av kommunens hyreskontrakt med den privata hyresvärden.

Någon återkoppling har jag ej fått, det finns säkert orsaker till detta.
Jag har också skrivit till kommunstyrelsen i ärendet som du säkert känner till.

Men nu har frågan kommit till ett mycket akut läge och jag ber härmed om ett nytt möte med dig så 
snart som möjligt.

Den ordinarie personalen  vid gruppbostaden anger att de kommer att omplaceras till nu arbetsplatser 
den 2/9. Det innebär att omsorgsförvaltningen i praktiken har tagit ett beslut att kommunens 
verksamhet vid Bodavägen upphör detta datum.  Något sådant beslut har ej fattats av 
omsorgsnämnden.

I detta fall, liksom när det gäller uppsägningen av   hyreskontraktet stödjer sig förvaltningen enbart på 
en plan som godkänts av omsorgsnämnden år 2017. Utan stöd av ett aktuellt beslut i omsorgsnämnden 
som ger de berörda i enlighet med förvaltningslagen att ge sin syn på beslutet och ha möjlighet att 
överklaga.

Det torde väl vara självklart för de flesta att myndighetsutövande ej kan ske på detta sätt enbart utifrån 
en för 6 år sedan godkänd plan. Och att därmed både uppsägningen av hyreskontraktet och 
avvecklingen av gruppbostaden av detta skäl saknar juridiskt stöd.

En av företrädarna för de boende har överklagat kommunens agerande. Vilket kan innebära ytterst 
allvarliga komplikationer om omsorgsförvaltningen genomför flyttningar av de boende i september utan
att avvakta förvaltningsrättens prövning.

Det här är bakgrunden till att jag ser fram emot ett möte med dig denna vecka.

Med vänliga hälsningar

Anders Bond
FUB Hedemora-Säter

Svar från kommunalrådet 28/9

************************************************************************************

Hej Anders



Tack för ditt mail

Ja, det blev lite förändringar i den politiska ledningen i början av sommaren som tyvärr gjorde att din 
återkoppling inte blev av och det ber jag om ursäkt för.

När jag nu har undersökt ärendet, så kan jag konstatera att enligt kommunens syn på ärendet så har 
förvaltningen följt de rutiner som finns.

Om någon av de boendes företrädare har överklagat kommunens agerande så får vi invänta 
Förvaltningsrättens svar.

Jag kan därför inte se att en ytterligare träff oss emellan behöMed vänlig hälsning/Best regards

 

CHRISTINA LUNDGREN (C)

Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd

Telefon: 0225-341 63

Skrev då detta 28/9

************************************************************************

Hej Christina,

Tack för ditt svar. 
Förvaltningen har nog följt de rutiner som som skapats inom kommunens LSS-
verksamhet. Om man därmed följt förvaltningslagens regler om medinflytande samt 
 IVO:s beslut enligt bifogade dokument är en helt annan fråga. Som jag bevarar med nej, 
Och det är ju för rättssäkerheten utmärkt  att det finns en juridisk instans som kan bedöma 
detta på ett opartiskt sätt. 

En konsekvens av att en av de boende vänt sig till förvaltningsrätten med överklagan  och 
inväntar svar blir att den planerade omplaceringen av både personal och boende som 
planerats till början av september ej kan genomföras då. Om du ej delar denna bedömning
är jag tacksam för ett svar med din syn på frågan-

Mvh

Anders Bond

Fick detta svar 30/8.
***************************************************************************
Hej igen Anders

När det gäller IVO, LSS och dess lagstiftning så känner jag att jag inte har den kompetens som krävs att svara 
på din fråga. Jag  litar på att de som är satta att sköta de här uppgifterna i kommunen både tjänstepersoner 
och politiker har tillräcklig kompetens. Om du vill ha ett mer uttömmande svar på frågan så hänvisar jag dig 
till ansvarig chef på förvaltningen eller omsorgens presidium

Skrev då till omsorgsnämndens ordförande.



Hej Owe,                                                                                 30/8 2019

Ref. till det mail Christina sänt till mig med en kopia till dig om vad som händer den 2/9 vid 
Bodavägen.

Jag har skrivit till kommunen och frågat om det finns något beslut som grund  för att den 
ordinarie personalen vid Bodavägen enligt uppgift får nya  arbetsplatser då. Vilket i 
praktiken innebär att Bodavägen då avvecklas som gruppbostad.

Men inte fått något svar. Kan du hänvisa till ett sådant beslut?

En av de boende har fortfarande beslut om verkställighet på Bodavägen.och hans 
företrädare har överklagat tvånget att lämna sitt boende till förvaltningsrätten. Självklart 
kan man inte flytta honom med tvång eller låta honom bo ensam med stöd av vikarier 
innan förvaltningsrätten sagt sitt,

Eller har du någon annan tolkning av rättsläget? I så fall  vill jag naturligtvis få kännedom 
om denna före den 2/9. Det här handlar ju om myndighetsutövning där det finns klara 
regler för de berördas rättigheter. 

Mvh

Anders Bond

FUB
Inget svar den här gången heller. Upptäckte att han kommunicerar med kommunens personal med 
en annan epostadress än den som står i förtroendemannaregistret. Så skickade till båda adresserna.


