Stadsledningskontoret
Stadsutvecklingsavdelningen

Handläggare
Stefan Kristensson
Telefon: 508 29 347

Tjänsteutlåtande
Dnr 122-742/2015
Sida 1 (5)
2015-06-03

Till
Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Ombyggnad och omstrukturering av Edö vårdoch omsorgsboende och servicehus
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande.
1. Farsta stadsdelsnämnds ansökan om att kommunstyrelsen ekonomiutskott ska godkänna en avveckling av Edö vård- och omsorgsboende samt att godkänna en ombyggnad av boendet till
ett renodlat servicehus återremitteras med hänvisning till vad
som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.

Lars Rådh
Stadsdirektör

Ingela Lindh
Biträdande stadsdirektör

Ärendet
På Edö vård- och omsorgsboende och servicehus finns idag 88
vård- och omsorgsboendeplatser och 149 servicehuslägenheter. Delar av vård- och omsorgsboendet uppfyller inte gällande krav på den
fysiska arbetsmiljön. Efter inspektion på demensboendet har Arbetsmiljöverket beslutat att ombyggnad är en förutsättning för att
verksamheten ska få bedrivas i fastigheten. Ombyggnaden ska vara
genomförd senast den 2 januari 2019.
Fastighetsägaren, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, har gjort en
förstudie som visar att det inte går att modernisera berörd del av
fastigheten med nuvarande verksamheter till en rimlig kostnad.
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Edö består av tre sammanbundna huskroppar benämnda A, B och C.
Hus A hyser främst gemensamhetsfunktioner för hela fastigheten
som samlingssal, kafeteria, hårvård, fotvård, med mera. I hus B
finns 77 vård- och omsorgsboendeplatser och 49 servicehuslägen-
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heter fördelade vertikalt i byggnaden. I hus C finns 100 servicehuslägenheter och 11 vård- och omsorgsboendeplatser.
Nämnden redovisar i ärendet olika förslag att omstrukturera och upprusta fastigheten. Förslagen är:
1. Hela C-huset byggs om till vård- och omsorgsboende med 108
platser. Servicehuset avvecklas helt. De 49 servicehuslägenheterna och hela vård- och omsorgsboendet i B-huset återlämnas till
Micasa som om möjligt omvandlar dem till seniorlägenheter.
2. Edö prioriteras för servicehusboende framför vård- och omsorgsboende. C-huset byggs om så att det motsvarar arbetsmiljöverkets
krav för servicehus. Den del av B-huset som inte går att bygga om
återlämnas till Micasa. Resultatet blir 160 servicehuslägenheter
och samtliga 88 vård- och omsorgsboendeplatser avvecklas.
3. Hela C-huset byggs om till vård- och omsorgsboende med 108
platser. Servicehusdelen i hus B med 49 lägenheter behålls. Den
del av B-huset som inte går att bygga om återlämnas till Micasa.
Utifrån dessa förslag rekommenderar nämnden kommunstyrelsens
ekonomiutskott att godkänna en avveckling av Edö vård- och omsorgsboende och att godkänna en ombyggnad av Edö vård- och omsorgsboende och servicehus till ett renodlat servicehus.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets stadsutvecklingsavdelning.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Referensgruppen för stadens äldreboendeplanering har bedömt projektet och förordat att C-huset på Edö byggs om till vård- och omsorgsboende med 108 platser. Detta är i linje med stadens äldreboendeplanering. Nämndens beslut avviker från denna planering.

Ombyggnad och omstrukturering av
Edö vård- och omsorgsboende och
servicehus

Stadens äldreboendeplanering baseras på en regionvis indelning.
Farsta stadsdelnämnd ingår i region Östra söderort tillsammans med
stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Äldrenämnden samordnar arbetet och lämnar konkreta förslag på åtgärder
och inriktning på kort och lång sikt. Enligt kommunfullmäktiges
budget 2015 ska nämndernas löpande beslut om större förändringar
av stadens särskilda boenden för äldre vara i enlighet med den
övergripande planeringen. Denna ordning är en förutsättning för att
staden på kort och lång sikt ska kunna erbjuda vård- och omsorgsboende i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån behov och efterfrågan.
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En bakomliggande riktmärke för äldreboendeplaneringen är att
cirka 60 procent av stadens vård- och omsorgsboende ska ha staden
som huvudman. Verksamheten kan drivas i egen regi eller på entreprenad. Resterande cirka 40 procent av de platser som behövs köps
enligt lag om valfrihet, LOV.
Staden har för närvarande ramavtal om totalt cirka 2 500 LOVplatser. Dessa är belägna både inom och utom kommungränsen.
Antalet kan ändras när ny upphandling görs eller om någon utförare
säger upp avtalet. Staden använder i dagsläget cirka 1 700 av dessa
platser. Mellanskillnaden om cirka 800 platser kan utnyttjas av
andra kommuner. Endast 50 LOV-platser är för närvarande inrapporterade som ”lediga” för staden att utnyttja.
Region Östra söderort har idag ett behov om cirka 1 380 platser
vård- och omsorgsboende. Behovet minskar de kommande 8 åren
till 1 210 platser. Därefter sker en ökning och ytterligare 8 år senare
(2031) är behovet tillbaka på 2015 års nivå.
I regionen är nämnderna idag huvudman för 888 platser. Det motsvarar cirka 65 procent av behovet. Ett antal förändringar av beståndet är pågående eller planerade. Till år 2020 beräknas netto cirka
230 platser att avvecklas. Behovet av platser beräknas samma år till
1 240. Med en avveckling av 88 platser på Edö, enligt nämndens
förslag, så minskar region Östra söderorts platser med staden som
huvudman till 570 vilket endast motsvarar 45 procent av behovet.
Denna nivå ligger väsentligt under äldreboendeplaneringens riktmärke om 60 procent. Med nämndens förslag kommer inte ens hälften av de som bor i regionen att kunna välja ett vård- och omsorgsboende beläget inom regionen och med staden som huvudman. Beroendet av privata LOV-platser kommer att öka. Kontoret anser
därför att de drygt 100 platser vård – och omsorgsboende som planerats i Edö inom ramen för den samlade äldreboendeplaneringen
behövs för regionens behov. Med dessa platser skulle år 2020 staden vara huvudman för cirka 55 procent av utbudet.
Nämndens förslag innebär en satsning på servicehus. I regionen
finns för närvarande cirka 80 tomma servicehusplatser. Efterfrågan
på servicehusboende minskar succesivt i staden givet gällande bedömningskriterier. Mot denna bakgrund ställer sig kontoret frågande till nämndens beslut.
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Förslaget att bygga om Edö för vård- och omsorgsboende grundar
sig på preliminära uppgifter om att det går att göra till en rimlig
kostnad. Alternativ i form av andra lämpliga byggnader som till
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rimliga villkor går att bygga om för ändamålet saknas. Sannolikt är
nyproduktion den enda lösningen. Erfarenhetsmässigt bedömer
kontoret att nyproduktion ofta blir väsentligt dyrare jämfört med en
ombyggnad. Även hyrorna för de boende, det vill säga bruksvärdeshyran, blir sannolikt högre vid nybyggnation jämfört med ombyggnad av en befintlig fastighet.
Nämnden har ett ansvar för att stadens äldreboenderesurser med
nämnden som huvudman utnyttjas optimalt. Med hänsyn till behovet av vård- och omsorgsboendeplatser uppmanas nämnden att ompröva beslutet att avveckla samtliga platser på Edö. Nämnden uppmanas att i stället återkomma med en redovisning om och hur Edö i
fortsättningen ska kunna vara en väsentlig resurs för behovet av
vård- och omsorgsboendeplatser i region Östra söderort.
Nämndens ärende är något knapphändigt. Bland annat saknas helt
redovisning av kostnader och ekonomiska effekter. Kontoret anser
att nämnderna måste ha vetskap om de ekonomiska konsekvenserna
innan beslut fattas i lokalfrågor.
Normalt fattas beslut i lokalärenden i två steg, inriktningsbeslut
respektive genomförandebeslut. Kontoret uppfattar att nämndens
ärende mer har karaktären av ett utredningsbeslut. Det vill säga en
planeringsfas som föregår ett inriktningsbeslut. I detta skede bör
olika alternativ prövas förutsättningslöst. Nämnden kan därefter
återkomma med ett underbyggt inriktningsbeslut. Ett sådant inriktningsbeslut bör bland annat innehålla:
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• En anledning och/eller behovsanalys som motiverar den föreslagna lokalförändringen/åtgärden.
• De alternativ som studerats och skälet till att de valts bort till
förmån för det förslag som inriktningsärendet förordar, beskrivning av konsekvenser om åtgärden inte genomförs.
• Översiktligt lokalprogram som visar verksamhetens krav på lokalen, kapacitet, etc.
• En ungefärlig kostnadsbedömning innehållande; projektkostnader, hyra, hyresintäkt, momseffekter, bidrag, eventuell direktfinansiering, alternativkostnader, relevanta nyckeltal, eventuella
avgående kostnader, evakueringskostnader, etc.
• Skisser, areauppskattning.
• Preliminär tidplan.
• Bedömning av ändrade verksamhetskostnader och, om de ökar,
hur de ska finansieras.
• Riskbedömning
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Kontoret föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott, med hänvisning till vad som anförts ovan, återremitterar nämndens ansökan
om att få avveckla Edö vård- och omsorgsboende ärendet för fortsatt utredning. Nämnden kan återkomma med ett inriktningsärende
som är i linje med stadens äldreboendeplanering.
Bilaga
Farsta stadsdelsnämnds beslut per den 23 april 2015 med tjänsteutlåtande.
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