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Skrivelse WiFi/ internet bör ingå i hyran i
stödboenden och gruppboende
Svar på skrivelse från Jaime Barrios (V), Marion Sundqvist
(V) och Birgit Marklund Beijer (S) m.fl.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Bakgrund
Skrivelse med frågor till förvaltningen 14 april, 2019, se bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen i samarbete med
lokalintendenterna och juridiska avdelningen, SLK.
Ärendet
I skrivelsen uppdras förvaltningen att undersöka möjligheten att låta
internet/ WiFi ingå i hyran för personer som bor i olika former av
gruppboenden och stödboenden. Skribenterna tar upp frågan om de
boende inte borde ges möjlighet att bli anslutna till Stockholms
stads internet? Privata utförare skulle också möjligt låta personalens
internetabonnemang gälla alla i boendet. En anledning till förslaget
är att skribenterna anför de boendes ekonomi och att det skulle
innebära en lättnad att slippa betala för internet.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Den person som har beviljats ett boende har ett eget kontrakt på sitt
boende. Både i servicebostäder och gruppbostäder skaffar brukaren
idag själv ett abonnemang utifrån egna behov och önskemål. Alla
boende har idag inte ett abonnemang då de inte har ett behov därav.
Nämnden säkerställer att utrustning finns tillgänglig vid inflyttning.
I de allmänna utrymmena på nämndens enheter finns också både
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fasta nätverk och internet, vilka är tillgänglig via tekniken på
enheterna.
Nämnden uppfyller därmed de krav som ställs i stadens
förfrågningsunderlag för såväl utförare i enskild regi som stadens
uppdragsbeskrivning för utförare i egen regi. Underlaget är
framtaget av socialförvaltningens upphandlings- och avtalsenhet
och kräver att bostäder med särskild service ska tillhandahålla
uppkoppling så att de som bor där har internetåtkomst i sina
lägenheter eller rum och kan få stöd i att använda digital teknik.
Kraven är desamma oberoende av regiform utifrån den likställighet
som staden strävar efter hos utförare.
Förvaltningen anser att en enskild stadsdelsnämnd inte kan fatta
övergripande beslut inom området utan att förslag i skrivelsen
måste utredas på en stadsövergripande nivå med hänsyn till rådande
lagstiftning och avtal inom flera områden.
Föreligger ekonomiska hinder för den enskilda att teckna avtal samt
bekosta ett abonnemang så kan den enskildes ekonomi behandlas
utifrån stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
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