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ÄLDREOMSORG

Kränkande flytt av äldre

Äldrekooperativet Bostugan i Hunge, arkivbild. Foto: Marcus Frånberg

Nu kommer kritik från anhöriga till äldre människor som flyttats från
äldrekooperativet Bostugan i Hunge. Flytten skulle vara frivillig men flera anhöriga
anser att de äldre övertalats att godkänna flytten. Kommunens syfte med flytten
var att spara pengar.
Nu har Bräcke kommun har anmälts till Socialstyrelsen eftersom de anhöriga anser att
kommunen brutit mot socialtjänstlagen och att kommunens tjänstemän agerat oetiskt och
att det har kränkt de boende.
– Det var enorm press på de gamla att skriva under dokumenten, vid ett tillfälle fick en
god man lämna rummet för att inte förhindra den gamla att skriva under direkt på
tjänstemännens uppmaning. Det hela blev forcerat och stressande för de äldre att snabbt
skriva under avtalen efter att beslut fattats i kommunfullmäktige, säger BoÖrjan Försth,
anhörig.
Kommunens syfte med flytten från äldreboendet i Hunge till andra boenden i Bräcke,
Kälarne, Gällö och Brunflo var att spara pengar.
Anhöriga och gode män anser att Bräcke kommun kan ha brutit mot Socialtjänstlagen
och har nu anmält kommunen till Socialstyrelsen.
– I Socialtjänstlagen står det att de gamla ska behandlas med respekt och värdighet och
vi anser inte kommunen behandlat dem på det viset när det övertalat dem att skriva under
och dessutom splittrat de nio vårdtagarna som nu bor spridda på olika boenden där de
inte känner någon, säger BoÖrjan Försth.
Men att det skulle ha funnits något tvång eller att någon tjänsteman skulle ha övertalat de
boende att skriva under vänder sig kommunen emot.
– Det är inte alls den bild vi har, det är tråkigt att det upplevs på det viset men vi får se
vad socialstyrelsen kommer fram till, säger Marita Larsson, biträdande avdelningschef
för vård- och omsorgsförvaltningen i Bräcke kommun.
Inför stängningen av äldrekooperativet i september hölls, enligt Marita Larsson, flera
informationsträffar, fackliga förhandlingar och konsekvensanalyser gjordes.
– Vi menar att vi har gjort allt för att nå ut med all upptänklig information och att vi har
varit noga med att föra en dialog om förändringarna, vi kan i nuläget inte se att vi
gjort något fel, säger Marita Larsson.
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