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Till
socialtjänstnämnden

Svar på skrivelse angående
Båtsmanskroken(Pettersbergsgården)
1 bilaga
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner detta svar på skrivelse angående
Båtsmanskroken.

Dag Helin
Eva Sandberg

Sammanfattning
Nämnledamöterna Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) har i en skrivelse ställt
frågor om HVB Vuxnas verksamhet vid Båtsmanskroken (Pettersbergsgården).
Verksamheten är en del av institutionen Västberga Gård, en annan del bedrivs på
adress Västberga Gårdsväg. I skrivelsen efterfrågas en redovisning från
förvaltningen, varför ett planerat samarbete mellan verksamheten vid
Båtsmanskroken och den vid Västberga Gård och Linden/Älvis ”lagts på is”.
Den planering som redovisades i socialtjänstförvaltningens verksamhetsplan
2008-2010 när det gäller Västberga Gårds olika verksamheter och Älvis/Linden
ligger i stort fast. Den planerade samverkan och samordningen av resurser
kommer till en del att genomföras under 2008 men även fortsätta under 2009
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen Kundorienterade
verksamheter.
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Bakgrund
Nämnledamöterna Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) har i en skrivelse daterad
2008-03-18, ställt frågor om HVB Vuxnas verksamhet vid Båtsmanskroken
(Pettersbergsgården). Verksamheten är en del av institutionen Västberga Gård, en
annan del bedrivs på adress Västberga Gårdsväg. I skrivelsen efterfrågas en
redovisning från förvaltningen, varför ett planerat samarbete mellan verksamheten
vid Båtsmanskroken (Pettersbergsgården)och den vid Västberga Gård och
Linden/Älvis ”lagts på is”.
Västberga Gård erbjuder utredning och motivation på adressen Västberga
Gårdsväg 30 i Hägersten samt behandling på adress Båtmanskroken 28 i
Mälarhöjden. Verksamheten, som startade 1986 som ett motivations- och
planeringshem, har utvecklats till att idag kunna erbjuda både en komplett
vårdkedja samt avgränsade utrednings- och behandlingsinsatser anpassade till
klienternas behov och uppdragsgivarens bedömningar och önskemål.
Stödboendet Linden och behandlingshemmet Älvis är sedan 2007-04-01
samlokaliserade i en fastighet på Västberga gårdsväg 34 i Västberga.
Planerade lokal- och verksamhetsförändringar för Västberga Gård enligt
verksamhetsplan 2008-2010
I socialtjänstförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2008-2010 beskrevs
planerade lokal- och verksamhetsförändringar för Västberga Gård.
I verksamhetsplanen beskrevs möjligheten att samlokalisera samliga Västberga
Gårds program, till en adress, Västberga Gårdsväg 30. Detta skulle innebära att
resursutnyttjandet effektiviserades och därmed ge möjlighet till en sänkning av
vårdpriset. Vårdköparna, dvs. stadsdelsförvaltningar, kranskommuner och
Kriminalvård säger sig vara nöjda med innehållet i verksamheten. Därför bedömdes att en sänkning av vårddygnspriset var och är ett möjligt och realistiskt sätt att
komma till rätta med en sviktande efterfrågan.
Att samlokaliseringen föreslogs till just Västberga Gårdsväg hade att göra med att
behandlingshemmet Älvis skulle samlokaliseras med Linden, som är beläget på
granntomten till Västberga Gårdsväg 30. På sikt skulle detta möjliggöra skapandet
av ett ”behandlingscenter”.
Aktuell planering för Västberga Gård och Älvis/Linden
Fastigheten på Båtmanskroken (Petttersbergsgården) i Mälarhöjden är uppsagd
med beräknad avflyttning senast 2008-12-31. Planeringen är att
behandlingsverksamheten ska flytta till Västberga Gårdsväg. Det socialpedagogiska programmet planeras att flytta i september och det kognitiva programmet i
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november 2008. Sedan ett år tillbaka pågår aktiviteter för att de båda
verksamheternas personalgrupper ska lära känna varandra och varandras
verksamheter.
För närvarande pågår diskussioner och planering för hur ytterligare samverkan
och/eller samordning kan ske mellan Västberga Gårds och Älvis/Lindens
verksamheter när det gäller t.ex. administration, nattbemanning, sjukvårdsinsatser,
bilar, skötsel av tomt och trädgård etc.
När ovanstående har genomförts kommer de fortsatta samtalen att inriktas på ett
fördjupat samarbete när det gäller olika behandlingsinsatser. Detta med sikte på ett
framtida ”behandlingscenter”.
Den planering som redovisades i socialtjänstförvaltningens förslag till
verksamhetsplan 2008-2010 när det gäller Västberga Gård och Älvis/Linden ligger
i stort fast. Den planerade samverkan och samordningen av resurser kommer till
en del att genomföras under 2008 men även fortsätta under 2009. För det framtida
behandlingscentrat finns i dagsläget ingen detaljplanering men diskussioner pågår
i berörda verksamheter.
Om Linden kommer att ingå i det framtida behandlingscentret är ovisst, eftersom
nämnden beslutat att anta en utmaning för konkurrensutsättning av verksamheten.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen ser positivt på den planerade samordningen av Västberga Gårds
olika behandlingsprogram som kommer att genomföras under året. Närheten till
Linden/Älvis gör också att ett framtida behandlingscenter kan bli verklighet.
Om Linden blir en del i behandlingscentret, beror på resultatet av den upphandling
av verksamheten som kommer att genomföras.
Som framgått av ovan utvecklas Västberga gårds verksamhet i allt väsentligt i
enlighet med verksamhetsplan för 2008-2010.
Planeringen vad gäller verksamheten vid Båtsmanskroken (Pettersbergsgården)
har således inte lagts på is.

Bilaga: Skrivelse angående Båtsmanskroken.

