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Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt socialnämnden att ta
fram förslag till en stadsövergripande boendeplan för bostäder med
särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt LSS
och SoL 2019-2023. Staden har delats in i fyra regioner;
innerstaden, västerort, östra söderort och västra söderort. Region
innerstaden omfattar stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,
Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Respektive region ska ta
fram ett dokument där det gemensamma behovet av ombyggnation,
avveckling, nyproduktion och inriktningar analyseras. Vid en
sammantagen beräkning av region innerstadens befintliga resurser,
planerade projekt och kommande behov av bostäder med särskild
service framkommer att behovet av bostäder med särskild service
enligt LSS inte kommer att tillgodoses fram till 2023. När det gäller
Kungsholmsbor bedöms sju personer vara i behov av boenden i
kategori A, 19 personer av kategori C, sex personer av kategori D
och sex personer av kategori E fram till år 2023. Förvaltningen
kommer att se över denna planering i samråd med
socialförvaltningen och i samarbete med övriga
innerstadsdelsförvaltningar.

Bakgrund
I budget för 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag åt
socialnämnden att ta fram förslag till en stadsövergripande
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boendeplan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023. Staden har
delats in i fyra regioner; innerstaden, västerort, östra söderort och
västra söderort. Respektive region ska ta fram ett dokument där det
gemensamma behovet av ombyggnation, avveckling, nyproduktion
och inriktningar analyseras. Arbetet samordnas av
socialförvaltningen som sammanställer ett underlag som ska
föreläggas kommunfullmäktige. Region innerstaden omfattar
följande stadsdelsförvaltningar; Kungsholmen, Norrmalm,
Södermalm och Östermalm.
Målen med den stadsövergripande boendeplanen är att tillgodose
behoven av bostäder med särskild service samt att minska antal icke
verkställda beslut och att minska antal placeringar utanför
valfrihetssystemet avseende dessa bostäder.
Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att beställa boenden inom sitt
stadsdelsnämndsområde. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar också
för att tillsammans med övriga förvaltningar inom regionen årligen
göra en boendeplan. Regionens boendeplan redovisas och godkänns
av respektive stadsdelsnämnd. För ytterligare bakgrund,
definitioner, målgrupper och beskrivning av 2018-2022 års
boendeplan, se bilaga 1.
Ärendet
Vid en sammantagen beräkning av region innerstadens befintliga
resurser, planerade projekt och kommande behov av bostäder med
särskild service framkommer att behovet av bostäder med särskild
service enligt LSS inte kommer att tillgodoses fram till 2023. För
bostad med särskild service enligt LSS, kategori A, B, C och E
planeras för fyra bostäder med totalt 23 lägenheter. Behoven
uppskattas till cirka 158 lägenheter i region innerstaden. 135
lägenheter saknas för att tillgodose det bedömda behovet. För
kategori D, servicebostad enligt SoL eller LSS, planeras det för nio
servicebostäder med 64 lägenheter medan behovet uppskattas till
sammanlagt endast 31 lägenheter. Behoven av boende med särskild
service tillgodoses idag genom placeringar på HVB hem samt olika
boenden inom och utanför LOV.
Kungsholmen har definierat följande behov av bostäder med
särskild service: Sju personer kommer att ha behov av boenden i
kategori A, gruppbostad, LSS, som är ytkrävande, inom den
kommande femårsperioden. Av dessa bedöms fyra tillhöra
målgruppen personer med förvärvad hjärnskada. Inom den här
kategorin ser behovet ut att vara mest brådskande. Resterande tre är
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övervägande unga personer som förväntas flytta hemifrån under de
kommande åren. Förvaltningen räknar med att kunna tillgodose
behovet av boenden för dessa personer inom stadens
valfrihetssystem. Då staden i nuläget endast har ett fåtal
boendeplatser för personer med förvärvad hjärnskada är
sannolikheten stor för att behovet måste tillgodoses utanför stadens
valfrihetssystem. Tillgången till LSS-boende för personkrets 2 är
begränsad även utanför valfrihetssystemet och det kan därför bli
tvunget att bevilja dessa personer boenden enligt socialtjänstlagen
istället.
Kungsholmen har inget behov av boenden i kategori B,
gruppbostad, LSS, som bör vara friliggande, under de kommande
fem åren.
När det gäller kategori C, gruppbostad, LSS, normal
tillgänglighetsanpassning, så är behovet av bostäder störst inom
denna kategori. Förvaltningen ser ett behov av 19 lägenheter fram
till 2023. Av dessa är sex unga personer med demenssjukdom. Av
de 13 övriga bor merparten hemma hos sina föräldrar i nuläget. De
unga dementa bor för tillfället i eget boende eller på korttidsboende
i avvaktan på vidare boendeplanering.
För kategori D, Servicebostad, LSS eller SoL, normal
tillgänglighetsanpassning, bedöms sex personer ha behov av denna
boendeform de närmaste fem åren. De flesta av dessa personer är
unga och de bor för närvarande hos föräldrarna.
Gällande kategori E, gruppbostad enligt SoL, så bedöms sex
personer vara i behov av ett sådant boende de närmaste fem åren.
Behovet tillgodoses för närvarande på LOV upphandlade HVB
hem.
Ärendets beredning
Ärendet har tagits fram i samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna
Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Ärendet har
beretts inom socialtjänstavdelningen och är behandlat i rådet för
funktionshinderfrågor 2019-02-07, i förvaltningsgruppen 2019-0207 samt i pensionärsrådet 2019-02-11.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Målen med en stadsövergripande boendeplan är att tillgodose
behoven av bostäder med särskild service samt att minska antal icke
verkställda beslut och att minska antal placeringar utanför
valfrihetssystemet avseende dessa bostäder. Stadsdelsförvaltningen
ansvarar för att beställa boenden inom sitt stadsdelsnämndsområde.
Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att tillsammans med övriga
förvaltningar inom region årligen göra en boendeplan.
Vid en sammantagen beräkning av region innerstadens befintliga
resurser, planerade projekt och kommande behov av bostäder med
särskild service framkommer att behovet av bostäder med särskild
service enligt LSS inte kommer att tillgodoses fram till 2023.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning bedömer att sju personer
kommer att ha behov av boenden i kategori A, 19 personer kommer
att ha behov av lägenheter i kategori C, sex personer av kategori D
och sex personer kategori E fram till 2023. Förvaltningen kommer
att se över planeringen i samråd med socialförvaltningen och övriga
innerstadsdelsförvaltningar.
Bilagor
1. Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019 – 2023
2. Vägledning för framtagande av
Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023
3. Vägledning för framtagande av
Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023,
bilaga 1

