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Sammanfattning
En skrivelse har inkommit till stadsdelsförvaltningen 2011-10-27 från (S) och (V)
angående socialpsykiatrin. (S) och (V) ställer följande frågor:
-Hur har antalet beviljade boendestödstimmar inom socialpsykiatrin utvecklats
under de senaste tre åren, både totalt och per brukare?
-Hur har antalet beviljade sysselsättningstimmar inom socialpsykiatrin utvecklats
under de senaste tre åren, både totalt och per brukare?
-Har förvaltningen gjort en konsekvensanalys av genomförda personalminskningar
i Träfflokalen för brukarna respektive för personalens arbetsmiljö?
-Finns det någon långsiktig planering för verksamheten i Träfflokalen?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg.

matilda.ekstrom.sundberg@stockholm.se
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Bakgrund
Träfflokalen är en verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Verksamheten består av två delar. Dels finns ett café med gruppverksamhet öppen
för alla brukare, dels finns en kurs- och cirkelverksamhet. I de öppna
gruppverksamheterna finns möjlighet att delta utan att ha ett beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen. För att delta i en kurs- och cirkelverksamhet
krävs ett beslut om bistånd enligt samma lagrum. Det är förvaltningens
socialsekreterare som utifrån brukarens behov och önskemål utreder och fattar
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.
Exempel på cirkelverksamhet är konst, datakunskap, keramik m.m.
Innehållet i de öppna grupperna skiftar, då det är Träfflokalens brukare som till
stor del styr innehållet. Exempel på innehåll i en öppen grupp är fotvård,
meditation eller att ett särskilt ämne diskuteras, under ledning av en brukare.
Förvaltningens svar
Insatserna boendestöd och hemtjänst
Insats avseende boendestöd och hemtjänst utreds, bedöms och beslutas inom
socialpsykiatrin av socialsekreterare. Insatsen boendestöd är en pedagogisk och
motiverande insats som innebär att boendestödjaren motiverar och stödjer
brukaren att medverka aktivt i insatsen. Insatsen hemtjänst innebär inte att
personalen har ett uppdrag att motivera brukaren att medverka aktivt, utan
hemtjänstpersonalen utför insatsen. Boendestöd innebär exempelvis att
boendestödjaren motiverar brukaren att städa sin lägenhet och hjälper brukaren vid
behov. Hemtjänst innebär att personalen städar brukarens lägenhet utan att försöka
involvera brukaren att medverka.
Nedan följer svar på ovanstående frågeställningar.
Hur har antalet beviljade boendestödstimmar inom socialpsykiatrin utvecklats
under de senaste tre åren, både totalt och per brukare?
Svar: Statistik per brukare avseende denna fråga finns för de senaste två åren –
2010 och 2011. Att presentera hur antalet beviljade boendestödstimmar har
utvecklats under år 2009 per brukare, innebär att en manuell räkning måste
genomföras avseende samtliga berörda brukare, en arbetsinsats som kräver mera
tid för att besvara frågan.
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Svar redovisas enligt nedanstående tabell. Antalet timmar/person/år är ett
genomsnitt. Vissa brukare har färre timmar och andra har betydligt fler.
Boendestöd- period
Antal personer
2009-01-01 – 2009-11-30 121
2010-01-01 – 2010-11-30 102
2011-01-01 – 2011-11-30
96

Antal timmar/person/år
uppgift saknas
55
57

Sammantaget har antalet personer som beviljats boendestödstimmar minskat med
6 % mellan år 2010 och 2011, Däremot har inte antalet timmar per person minskat.
Antalet beviljade timmar och kostnader för hemtjänst har ökat under samma
period.
Hemtjänst period
Antal personer
Antal timmar/person/år
2010-01-01 – 2010-11-30 15
151
2011-01-01 – 2011-11-30 17
179
Ett ökat omvårdnadsbehov hos vissa brukare kan vara en orsak till att antalet
beviljade timmar avseende hemtjänst har ökat.

- Hur har antalet beviljade sysselsättningstimmar inom socialpsykiatrin utvecklats
under de senaste tre åren, både totalt och per brukare?
Svar: Statistik per brukare avseende denna fråga finns för de senaste två åren –
2010 och 2011. Att presentera hur antalet beviljade sysselsättningstimmar - i form
av studiecirkelverksamhet och arbetsverksamhet - har utvecklats under år 2009 per
brukare, innebär att en manuell räkning måste genomföras avseende samtliga
berörda brukare, en arbetsinsats som kräver mera tid för att besvara frågan.
Svar redovisas enligt nedanstående tabell.
Sysselsättning- period
Antal personer
2009-01-01 – 2009-11-30 101
2010-01-01 – 2010-11-30 82
2011-01-01 – 2011-11-30
75

Antal timmar/person/år
uppgift saknas
58
65

Sammantaget har antalet personer som har beviljats sysselsättning minskat med
8 % mellan år 2010 och 2011. Däremot har inte antalet timmar per person minskat.
Förvaltningen har ingen entydig förklaring till att antalet personer som beviljats
sysselsättning har minskat. Under 2010 finns 20 registrerade avslag avseende
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ansökan om bistånd i form av sysselsättning. Under 2011 finns 9 registrerade
avslag avseende ansökan om bistånd i form av sysselsättning. En påverkansfaktor
kan vara Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta uppdrag, som går
ut på att målgruppen ska erbjudas arbete eller praktik. Flera brukare som tidigare
beviljats sysselsättning har idag arbetslivsrehabiliterande åtgärder i
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regi och är följaktligen inte längre i
behov av kommunala sysselsättningsinsatser.
Nedan följer en redovisning av fördelningen av sysselsättning i form av
studiecirklar och antalet cirkeldeltagare, både avseende Träfflokalen och externa
utförare.
Sysselsättning 2010-2011
Antal deltagare
Sysselsättning i
2010-01-01 –
form av
2010-09-30
studiecirklar
Träfflokalen
53
IFS +
19
Nya Verkstaden
Övriga Vac,
2
Mellanmålet osv.
Sysselsättning på
Arbetsverksamheter
Sysselsättning
24
arbetsverksamheter
valfriheten
Summa personer

98

Antal deltagare
2011-01-012011-09-30
41
18
3

18

Ökning/minskning
antal personer
Ca -23%
Ca -5%
För lågt antal för
att vara relevant

Ca -25%

80

Av de brukare som har beviljats sysselsättning i form av studiecirkelverksamhet
valde 53 personer kursverksamhet på Träfflokalen under perioden 2010-01-01 –
2010-09-31 och 41 personer under perioden 2011-01-01 – 2011-09-31, dvs. det är
en minskning på ca 23 %. Istället har stadsdelsförvaltningen procentuellt ökat de
externa köpen av studiecirklar från exempelvis Intresseföreningen för schizofreni,
IFS och Nya Verkstaden.
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- Har förvaltningen gjort en konsekvensanalys av genomförda
personalminskningar i Träfflokalen för brukarna respektive för personalens
arbetsmiljö?
Svar: Förvaltningen har gjort bedömningen att den planerade personalstyrkan är
tillräcklig. Vid planeringen av personalförändringar har fortlöpande kontakt hållits
med de berörda fackliga organisationerna och skyddsombudet.
-Finns det någon långsiktig planering för verksamheten i Träfflokalen?
Svar: I samband med personalförändringar vid årsskiftet kommer ett både
kortsiktigt och långsiktigt utvecklingsarbete att påbörjas i syfte att utveckla
Träfflokalen i samarbete med brukare och brukarorganisationer. Arbetet kommer
att inledas efter årsskiftet tillsammans med ny personal och enhetschefen för
Träfflokalen.

Bilaga
1. Skrivelse från (S) och (V).
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