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ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

Handläggare: Christina Egerbrandt
Telefon: 508 08 032

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Bostad med särskild ser vice enligt 23 § LSS
Yttrande till länsstyrelsen (beteckning 7022-07-008102)

Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande överlämna detta
tjänsteutlåtande till länsstyrelsen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Verksamhetschef

Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt ansökan från Frösunda LSS AB om tillstånd att
driva verksamhet enligt 23 § LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade –
på remiss till Kungsholmens stadsdelsnämnd för yttrande senast den 23 mars 2007.

Inledning
Frösunda LSS AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd att driva en
9 § 9 p. LSS: Bostad med särskild service för vuxna. Gruppbostaden ska inrymmas i
lokaler på Kronobergsgatan 39. Verksamheten vänder sig till personer enligt 1 § 1 p. LSS
med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år och
äldre. Inflyttning planeras efter viss ombyggnad ske i etapper med start våren 2007.
Frösunda LSS AB har, enligt egen uppgift, sedan tidigare tillstånd att bedriva boenden,
daglig verksamhet, skola och korttidsboende enligt LSS personkrets 1 och 2.
Verksamheten ska bedrivas i samma lokaler som Kungsholmens stadsdelsnämnd tidigare
hade verksamhet i. Där låg Kronobergs gruppbostad med 8 lägenheter för personer med
lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Lokalerna lämnades i mitten av 2006 till förmån
för andra lokaler inom stadsdelsområdet. Lokalerna planerades och byggdes i början av
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1970-talet som inackorderingshem för rörelsehindrade ungdomar. Lokalerna hade under
flera år varit föremål för diskussion. Fastighetens och lokalernas läge bidrog till att det var
utsatta för missbrukare och inbrott. Dessutom hade det under alla år varit ventilationsproblem i fastigheten med buller och dålig luft samt problem med ofräschhet, råttor, mögel m
m. Dålig lukt trängde in från garage och bilverkstad i närliggande fastighet.
Förutom de ovan beskrivna problemen fungerade lokalerna för gruppbostaden dåligt både
organisatoriskt och arbetsmässigt eftersom lägenheterna är fördelade på två våningsplan
med fyra lägenheter på varje plan. Lägenheterna har ofullständiga kök och onödigt stora
institutionslika toalett- och duschutrymmen.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har varit i kontakt med Frösunda LSS AB och informerat om våra tidigare
erfarenheter av lokalerna. Frösunda LSS AB är införstådda med problematiken och
kommer att ta kontakt med fastighetsägaren angående ventilationen. Enligt uppgift
kommer Frösunda LSS AB att genomföra vissa ombyggnationer av lägenheterna för att
bättre passa deras målgrupp. Ombyggnaden genomförs efter påpekande från länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har bl a haft synpunkter på att man stiger rakt in i köksdelen när man går in
i vissa lägenheter. I övrigt anser Frösunda LSS AB att lokalerna passar bra för deras
verksamhet.
Förvaltningen har, utöver vad ovan sagts om lokalerna, inga synpunkter. Förvaltningen är
positiv till att ett LSS-boende tillkommer på Kungsholmen då det finns stora behov av ett
sådant boende. Förvaltningen föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker
ansökan från Frösunda LSS AB att driva en 9 § 9 p. LSS: Bostad med särskild service för
vuxna i lokaler på Kronobergsgatan 39.
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