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Närnnden för hälsa och omsorg 

Frågor till nämnden för hälsa och omsorg om boendeplanering 

Förslag till beslut 
Närnnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att frågor från (S), (MP) och (V) därmed anses vara besvarade 

Ärendet 
(S), (MP) och (V) har ställt ett antal frågor t i l l nämnden rörande nämndens boendeplanering 
för personer med behov enligt LSS och inom socialpsykiatrin. Nedan följer en redovisning 
från kontoret under respektive numrerad rubrik. 

1. Följande nya boendeenheter är planerade inför 2014: 

• Januari 2014 kommer ett nytt trapphusboende i Gränby backe (6 platser) för personer 
med LSS-beslut. Inriktning: Asperger diagnos. 

• Första kvartalet 2014 kommer ett nytt trapphusboende i Sommarro (6 platser) för 
personer med LSS-beslut. Inriktning: Lindrig utvecklingsstörning i kombination med 
psykiatrisk problematik. 

• 1 :a kvartalet 2014 kommer det en friliggande fastighet i Jälla (8 platser) för personer 
med SoL-beslut. Inriktning: socialpsykiatri. 

• Andra halvan 2014 kommer en mindre avdelning (5 platser) i boendet Sävjahus att 
övertas av NHO. Inriktning: psykiatrisk problematik i kombination med stora 
omvårdnadsbehov. 
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De tre första punkterna är framtagna utifrån beslutad boendeplan. Platserna i Sävjahus har 
tillkommit utöver boendeplanen. 

Beställda boenden 

HVK har, i enlighet med nämndens boendeplan, beställt följande boenden av KSU: 

• 17 bostäder med särskild service enligt SoL. Tilltänkta lokaler är f d Eskils servicehus 
vid Torkeisgatan. I lokalerna kommer dessutom att ingå 8 st lägenheter för 
träningsboende. 

• Två sammanhållna gruppbostäder för sex personer vardera. KSU tagit fram tre tomter 
varav två passar för målgruppen (en i Bärby och en i Gottsunda). 

2. Den enskilde hålls kontinuerligt informerad om förutsättningarna för verkställighet av 
beslutet. En dialog förs kring olika alternativa lösningar, t ex korttidsvistelse och i 
förekommande fall personlig assistans. 

3. Det vanligaste skälet är att boendet är beläget på alltför stort avstånd i förhållande til l 
centrum. Det är heller inte ovanligt att den enskilde har specifika önskemål om ett 
speciellt område eller boende. I vissa fall överensstämmer inte boendets inriktning och 
sammansättningen av personer med den enskildes önskemål. 

4. En rutin är fastställd för övergång från BUN till NHO av personer som fyller 21 år. 
Rutinen innefattar- bl a process för samtycke när det gäller överlämnande av 
personuppgifter. Med detta som utgångspunkt förs en nära dialog med kontoret för 
barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) för att säkerställa att relevant information 
om yngre personers behov blir del i underlaget för HVK:s framtida boendeplanering. 

5. En kontinuerlig dialog sker under boendeplaneringsprocessen med sektionen för LSS 
och socialpsykiatri för att kunna stämma av gällande planeringsförutsättningar i 
relation ti l l de enskilda personernas situation. Under boendeplaneringsprocessen sker 
samråd med HSO för att förankra synsätt och föreslagna boendelösningar. 

6. Under 2014 beräknas ett förslag t i l l aktivitetsplan för lokal- och boendeförsörjning 
presenteras för nämnden. 

Inga-Lill Björklund 
direktör 
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Frågor t i l l Nämnden för hälsa och omsorg om boendeplanering 

Tillgången til l bostäder är en ständigt aktuell fråga för nämnden, både inom LSS och 
socialpsykiatri. 

Med anledning av ett ökat antal frågor från såväl brukare och anhöriga och andra politiker 
skulle vi gärna vilja att vi i nämnden får ökad kunskap om ett antal frågor: 

1. Hur ser planeringen för och tillskapandet av bostäder ut under innevarande år och 
2014? Hur följer tillskapandet av bostäder den av nämnden antagna boendeplanen? 

2. Hur ser dialogen ut med de personer som står i "kö" t i l l bostad med särskild service 
(dvs har beslut som ännu ej verkställts)? 

3. För ett antal av de beslut om bostad med särskild service som inte har verkställts i tid 
nämns att personen har tackat nej ti l l erbjuden bostad som skäl till att beslutet inte 
lyckats verkställas. Vilka skäl/orsaker är vanligt förekommande ti l l att en person 
tackar nej ti l l ett erbjudande (t ex geografisk placering av bostaden, boendets 
inriktning, de övriga boende eller önskemål om ett specifikt boendet etc?) 

4. Hur ser kontakten ut med BUN för att få kunskap om målgruppen som inom ett par år 
förmodas ansöka om boende hos NHO? 

5. Hur kan vi tillförsäkra oss att nämndens planering i boendeplanen står i relation ti l l de 
önskemål och förväntningar som finns bland yngre brukare/personer som ansökt om 
bostad med särskild service? (dvs brukarmedverkan avseende planering av framtidens 
boendelösningar1). 

6. Hur ser arbetet ut med att ta fram en uppdaterad version av boendeplanen? 

Malena Ranch (MP) Eva Christiernin (S) Liza Boethius (V) 

Fredrik Leijerstam (MP) Ove Hjorth (S) 

Jonny Husén (S) 

Britt Hedberg (S) 

1 Att yngre personer kan ha andra förväntningar och önskemål om sitt framtida boende är en fråga som har 
uppmärksammats av nämnden bland annat i en medborgardialog om framtidens boende. 




