KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

Handläggare:
Christina Egerbrandt, tfn: 08-508 08 032
Susanna Wahlberg, tfn: 08-508 08 022
Magnus Johansson, tfn: 08-508 08 090

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 302-299-09
SID 1 (4)
2009-04-27

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 14 maj 2009

Planering av gruppbostäder för funktionshindrade
i kv Sällheten och Fröjden
Genomförandeärende
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar, förutsatt ekonomiutskottets medgivande, åt
stadsdelsdirektören att teckna avtal på i ärendet redovisade villkor.
2. Stadsdelnämnden söker stimulansbidrag för inrättande av nya boenden för
personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning med totalt 4,3 mnkr.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
avdelningschef

Susanna Wahlberg
avdelningschef

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges regler om medel för lokaländamål fattas beslut om
större hyresavtal i två steg. Först fattar nämnden ett inriktningsbeslut och därefter
ett genomförandebeslut. Nämnden beslöt vid sitt sammanträde den 18 juni 2002
att uppdra åt förvaltningen att gå vidare med att utreda och planera de gruppbostäder som redovisades i inriktningsärendet. Förvaltningen har nu förslag till hyresavtal avseende boendena i kv Fröjden och kv Sällheten. Nämnden ska nu ta slutlig
ställning till om de båda projekten skall genomföras.
Förvaltningen gör bedömningen att de båda förslagen till boenden i kv Sällheten
och kv Fröjden blir två nödvändiga och välfungerande tillskott till stadens bostäder för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen anser vidare att hyran
för lokalerna är rimlig och konstaterar att hyran för bostadsdelarna motsvarar hyran för nybyggda lägenheter på bostadsmarknaden i övrigt.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett i samarbete mellan verksamheterna Äldre och funktionshindrade,
Individ och familj samt Gemensam service. De föreslagna lokalernas planlösning
och utformning har godkänts av arbetstagarorganisationerna.
Bakgrund
För LSS personkretsar 1 och 2, personer med utvecklingsstörning alternativt begåvningsmässiga funktionshinder, personer med förvärvade hjärnskador och personer med Aspergers syndrom, finns en stadsgemensam plan för boende. Kungsholmen samarbetar i en förmedlingsgrupp med Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Särskilt saknas boenden för personer med förvärvade hjärnskador och Aspergers syndrom och man har bedömt att nya boenden för dessa grupper måste
planeras snarast.
Ett väl fungerande boende är en viktig hörnsten för att förbättra livssituationen för
personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige anger att stadsdelsnämndernas utbyggnad av såväl gruppbostäder som stödboenden ska intensifieras.
I stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen finns stora möjligheter att
inrymma nya gruppbostäder och stadens genomförandegrupp har i samråd med
stadsdelsförvaltningen upprättat en objektslista på möjliga gruppbostäder. I det
inriktningsärende som stadsdelsnämnden tog beslut om i juni 2002 fanns ett flertal
objekt med. De flesta av dessa är av olika anledningar inte aktuella längre men
fyra objekt har en långt framskriden planering och projektering.
Sällheten (fd Kojan 7 o 12)
Ett stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning planeras i kvarteret
Sällheten. Stödboendet kommer att bestå av sex lägenheter med hyresrätt i två
trapphus kring en portik. Till stödboendet knyts gemensamhetslokal med personalutrymmen. Ett boendestödsteam kommer att ge stödinsatser under dagtid och i
viss utsträckning kvällstid. Inflyttning planerad till 1 september 2010. Byggherre
och fastighetsägare är Botrygg Fastigheter HB.
Fröjden (fd Kojan 7 o 12)
Fem lägenheter med hyresrätt fördelade på två våningsplan med gemensamhetsutrymmen i s k trapphusmodell. Målgruppen är ännu ej definierad. Inflyttning planerad till 1 september 2010. Byggherre och fastighetsägare är Botrygg Fastigheter
HB.
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Lusten (fd Kojan 7 o 12)
6 st lägenheter i s k trapphusmodell med hyresrätt för personer med Aspergers
syndrom. Inflyttning planerad till 2011. Byggherre är Familjebostäder.
Välgången (fd Kojan 7 o 12)
6 st lägenheter i gruppbostad med hyresrätt. Målgruppen är personer med utvecklingsstörning. Inflyttning planerad till 2011. Byggherre är Familjebostäder.
Detta ärende omfattar de två första objekten, Sällheten och Fröjden. Förvaltningen
avser att återkomma angående två sistnämnda objekten när planeringen fortskridit
så långt att ekonomi och övriga förutsättningar klarnat.
Ekonomi
Enligt kommunfullmäktiges regler om medel för lokaländamål fattas beslut om
större hyresavtal i två steg. Först fattar nämnden ett inriktningsbeslut, i vilket
nämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av de nya lokalerna.
När utredning och planering genomförts ska nämnden ta ställning till om projektet
ska genomföras eller inte. Medför projektet större investeringar eller hög hyra ska
genomförandeärendet presenteras för kommunstyrelsens ekonomiutskott för hyres- eller investeringsmedgivande. Nämnden beslöt vid sitt sammanträde den 18
juni 2002 att uppdra åt förvaltningen att gå vidare med att utreda och planera de
gruppbostäder som redovisades i ärendet. Förvaltningen har nu förslag till hyresavtal avseende boendena i kv Fröjden och kv Sällheten. Nämnden har därmed
möjlighet att för sin del ta slutlig ställning till om de båda projekten skall genomföras.
I båda projekten har ytorna fördelats över två avtal vardera; ett avtal som omfattar
personal- och gemensamhetslokaler och ett avtal som omfattar själva bostäderna.
Bostäderna avser förvaltningen att hyra ut i andra hand till de brukare som efter
biståndsbeslut blivit anvisade dessa lägenheter. Personal- och gemensamhetsutrymmena hyrs med sedvanligt lokalhyresavtal och bostäderna med blockhyresavtal. Alla fyra avtalen föreslås löpa på tio år.
Kv Fröjden
Boendet i kv Fröjden omfattar personal- och gemensamhetslokaler på 59 kvm.
Hyran är 141 600 kr per år motsvarande ca 2 400 kr per kvm och år. Hyran regleras med 100 % mot KPI för oktober 2009. Kostnaderna för sedvanligt drift och
underhåll ingår i hyran.
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Blockhyresavtalet omfattar 5 st lägenheter med en yta mellan 40 och 47 kvm. Lägenheterna omfattar totalt 216 kvm till en kostnad om 475 200 kr per år, motsvarande 2 199 kr per kvm. Till hyran kommer en obligatorisk avgift för el och bredband med 350 kronor i månaden per lägenhet. Hyran ändras efter förhandlingar
med Hyresgästföreningen. Avtalet motsvarar vad som är normalt på bostadsmarknaden.
Kv Sällheten
Boendet i kv Sällheten omfattar personal- och gemensamhetslokalerna på 55 kvm
och har en hyra om 132 000 kr per år motsvarande ca 2 400 kronor per kvm och
år. Hyran regleras med 100 % mot KPI för oktober 2009. Kostnaderna för sedvanligt drift och underhåll ingår i hyran.
Blockhyresavtalet omfattar 6 st lägenheter med en yta mellan 35 och 45 kvm. Lägenheterna omfattar totalt 234 kvm till en kostnad om 514 800 kr per år, motsvarande 2 200 kronor per kvm. Till hyran kommer en obligatorisk avgift för el och
bredband med 350 kronor i månaden per lägenhet. Hyran ändras efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Avtalet motsvarar vad som får anses vara normalt
på bostadsmarknaden.
Botrygg tillåter inte rökning i sina fastigheter. Detta kan vara svårt för förvaltningen att leva upp till med tanke på vår målgrupp. Förvaltningen har därför kommit
överens med fastighetsägaren om att åtgärda lägenheterna efter eventuella rökare.
Stadsdelsnämndens intäkt för de lägenheter som skall hyras ut i andra hand är
ännu inte känd bl.a. med anledning av att stadens hyressättningsprinciper f.n. prövas i hyresnämnden. Förvaltningens bedömning är dock att förvaltningens hyreskostnader för bostäderna i allt väsentligt kommer att täckas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen gör bedömningen att de båda förslagen till boenden i kv Sällheten
och kv Fröjden blir två nödvändiga och välfungerande tillskott till stadens samlade
utbud av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen anser
vidare att lokalhyran är rimlig och konstaterar att hyran för bostadsdelarna motsvarar hyran för nybyggda lägenheter på bostadsmarknaden i övrigt.
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal
på i ärendet redovisade villkor samt begär att kommunstyrelsens ekonomiutskott
beviljar stadsdelsnämnden stimulansbidrag om 0,3 mkr per lägenhet för särproduktionskostnader samt 0,5 mkr per gruppboende för startkostnader, totalt 4,3
mnkr.
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