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Förslag till beslut
Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Ulrika Axelsson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Mia Päärni m.fl. (S) har i en skrivelse till nämnden ställt ett antal frågor om Akalla
gruppboende, bland annat om den fysiska boendemiljön.
Förvaltningen planerar nya och ombyggda boendeenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket medför en omstrukturering av befintlig verksamhet. De investeringar som görs i samband med såväl nybyggnads- som ombyggnadsprojekt finansieras av fastighetsägaren. Nämnden täcker kostnaderna via hyran. Resurser till verksamheterna anslås efter antal brukare i beslutad nivå. Förvaltningen konstaterar att stadens olika stadsdelsnämnder erhåller resurser på ett
likvärdigt sätt utifrån målgruppens behov.
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Skrivelsen
Mia Päärni m. fl. (S) har i skrivelse till stadsdelsnämnden ställt frågor om Akalla
gruppboende. Stadsdelsnämnden beslöt den 20 januari 2011 att uppdra till förvaltningen att bereda skrivelsen som är av följande lydelse.
”Hur nämnden har skött Akalla Gruppboende har fått frän kritik från Socialstyrelsen. Det är ingen överraskning att boendet är för stort men det finns andra delar
som också behöver åtgärdas. Att förvaltningen arbetar för fullt för att återkomma
med förslag till nämnden vet vi, men vi måste också framöver anslå pengar till
verksamheten så att det räcker.
Vi vill att förvaltningen återkommer till nämnden, inte enbart med ett svar på
rapporten, utan även med förslag kring den fysiska boendemiljön. Hur ska nämnden gå tillväga för att hitta andra alternativ och på vilket sätt kan Stockholms
kommun – kommunstyrelsen – stötta förvaltningen att hitta en lösning. Både genom att t ex ha en dialog med fastighetsägare som kan vara aktuella som hyresvärdar men också genom att delfinansiera de investeringar som kommer bli nödvändiga.
Vi tror att Rinkeby-Kista måste hitta former för boenden så att vi inte behöver
köpa platser eftersom det skulle rasera ekonomin för detta verksamhetsområde.
Vi vill även att förvaltningen gör en redovisning av hur anslaget till personer med
psyskiskt funktionsnedsättning beräknas och gör en jämförelse med annan stadsdel. Hur många personer finns där med samma typ av behov och hur stort är anslaget där? ”
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden yttrade sig över Socialstyrelsens rapport den 24 mars och behandlade den kritik som Socialstyrelsen riktat mot nämnden när det gäller bland
annat Akalla gruppboende.
Planeringen av den fysiska boendemiljön inom Akalla gruppboende.
I början av december år 2010 påbörjades renovering av lägenheter och de gemensamma utrymmena. Lägenheterna kommer successivt att renoveras.
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Vid planering av nya bostadsområden i stadsdelsområdet meddelar förvaltningen
på ett tidigt stadium intresse av lägenheter för målgruppen, dels för att kunna
minska det nuvarande gruppboendet i Akalla, dels för att möjliggöra ett tillskott på
platser. Förvaltningen gör årligen en översyn av behovet av platser för både denna
målgrupp och för målgruppen inom LSS. Kommunfullmäktiges årsmål 2011 för
målgrupperna är 100 nya platser inom staden.
De investeringar som görs i samband med såväl nybyggnads- som ombyggnadsprojekt finansieras av fastighetsägaren. Nämnden svarar för kostnaden via hyran.
Varje brukare som fått ett beslut om bostad med särskild service har möjlighet att
välja var i staden man önskar bo och vem som ska utföra insatserna. Detta innebär
att förvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar i staden kontinuerligt inhämtar kunskap och kännedom om hur behovet ser ut, eftersom det förändras över
tid.
Inom målgruppen finns personer med mycket varierade och sammansatta behov,
för vilka nämnden alltid kommer att behöva köpa enstaka platser. Underlaget är
inte tillräckligt stort för att inrätta egna specialboenden. Samtidigt ingår i nämndens lokalplan nya boendeenheter för gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta medför också en kontinuerlig omstrukturering av befintlig
verksamhet.
Beräkning av anslag till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Inom socialpsykiatrin gäller valfrihet för brukare inom boenden med särskild service, stödboende, boendestöd och sysselsättning. Staden fördelar medel för socialpsykiatrin via ett fördelningssystem som innebär likvärdiga resurser till respektive
stadsdelsnämnd.
I fördelningssystemet ingår en ersättningsmodell som började gälla från den 1 januari 2010. Modellen bygger på en fast ersättning i tre nivåer för samtliga nämnda
insatsformer. I modellen mäts de resurser som krävs för att ge det stöd den enskilde beviljats.
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”Pengen”
kommunalt driven verksamhet
Ersättning/ Boende med särInstatsskild service 365
form
dgr
(per dygn)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

poäng
0-14
16-38
40-72

ersättning
1 025
1 245
1 350

Ovanstående är en redovisning över hur resurserna anslås till utförarverksamheterna, det vill säga de räknas fram efter antal brukare i beslutad nivå.
I ett valfrihetssystem kan stadsdelsnämnden inte garantera en viss beläggning eftersom det är brukarens eget val som styr. Detta kan innebära att ett boende får
tomma platser. Genom att ha samma ersättning för alla utförare som ska täcka alla
kostnader ges samma förutsättningar oavsett regiform. Det åligger varje stadsdelnämnd att skapa likvärdiga förutsättningar för utförare oavsett regiform.
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