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Träningslägenheter på Gärdet 1, Ödåkra

Beskrivning
Rikshem började bygga två punkthus på Gärdet 1 i Ödåkra. Bygget startade hösten 2014 och inflyttning skulle vara i slutet av februari
2016. Huset är 5 våning hög och har totalt 48 lägenheter. Husets ändamål är att vara en trygghetsboende för 70+. Intresset för
lägenheterna blev för svalt så var två alternativ att välja. Antingen man ansluter sig till kommunala bostadskön eller Socialförvaltningen
som tar över för att ha träningslägenheter för missbrukare. Så Socialförvaltningen har skrivit en 15 års kontrakt med Rikshem den 16:e
januari 2016.

Anmälarens syn på händelsen
Jag anser att Socialnämnden har tagit felaktigt beslut. De har missat att göra en risk och konsekvensanalys.

Socialnämnden har tagit över byggnaden som var tänkt som trygghetsboende för 70+. Dessa två punkthus ligger nästan direkt anslutning
till Gläntans förskola och grundskola upp till 9:an. Så skolan kommer att få inom 2 månader nya hyresgäster upp till 58 stycken
missbrukare och psykisk sjuka. Jag har pratat med Björn Pettersson som är verksamhetschef för vuxenenhet och frågade om de har gjort
en risk och konsekvensanalys. Svaret var att de inte anser att det skulle behövas. Enligt statistik /www.rehabcentersteget.se metoder/ ca
20-25% hamnar i återfall vilket innebär att risken finns att vi kan få 10-14 personer som kan få återfall. Jag frågade igen Björn Pettersson
att kan de ge garanti att det inte ska hända någonting. Svaret är att vi inte kan garantera och när det händer någonting då tar vi åtgärder
direkt. Då är det för sent, tycker jag. Man ska ha en riskanalys innan man flyttar så många missbrukare och en del av dessa är dömda
kriminella sidan om en skola och förskola. 
Barnets bästa är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen och den viktigaste principen i föräldrabalken. Socialnämnden i
Sveriges kommuner är den myndighet som inom respektive kommun har det yttersta ansvaret för omsorgen om barn och ungdomar som
vistas i kommunen. De sätter missbrukarnas bästa framför barnens. Vi ska inte behöva uppleva ett misslyckande eller en tragedi innan
Socialnämnden agerar.
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