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Handläggare Datum Diarienummer 
Kjell Holm 2013-05-14 NHO-2013-0087.33 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Motion av Malena Ranch (MP) om att utveckla nya boendelösningar inom 
socialpsykiatrin 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att avge yttrande ti l l kommunstyrelsen enligt förslag 

Ärendet 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I motionen uttrycks 
bl a farhågor för brist på olika boendealternativ för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Konsekvenser kan bl a bli att personer tvingas kvarstanna i 
boendeformer som man inte längre har behov av, främst HVB-placeringar. 

I förslag t i l l yttrande bekräftas den huvudsakliga bilden i motionen, framför allt att bristen på 
bostäder i kommunen i många fall utgör hinder för att kunna erbjuda personer adekvata 
boendeinsatser. Dock pågår för närvarande ett antal processer i form av utbyggnad respektive 
verksamhetsförändringar för att tillskapa nya bostäder. 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt NHO att utveckla nya boendeformer 
inom socialpsykiatrin. Eftersom NHO redan har detta uppdrag föreslås nämnden avstyrka 
motionen. 

Inga-Lill Björklund 
direktör 
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Handläggare Datum Diarienummer 
NHO-2013-0087.33 Kjell Holm 2013-06-13 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Remissvar angående motion av Malena Ranch (MP) om att utveckla nya 
boendelösningar inom socialpsykiatrin, d nr KSN-2013-0545 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. 

Att verka för att utveckla nya boendelösningar inom socialpsykiatrin är en fråga där NHO allt 
sedan nämndens tillkomst påtar sig ett mycket tydligt och uttalat ansvar. Nämnden instämmer 
dock i de farhågor som uttrycks i motionen, t i l l exempel att bristen på bostäder i kommunen i 
många fall utgör hinder för att kunna erbjuda personer adekvata boendeinsatser. 

NHO antog i december 2012 en boendeplan där en omfattande utbyggnad av boendeformer 
inom bl a socialpsykiatrin fastställs. Som exempel beskrivs där inrättande av två enheter för 
träningsboende med sex t i l l åtta platser vardera varav den ena enheten ska ha särskild 
kompetens för att arbeta med beroendeproblematik. Sedan tidigare finns träningsboende vid 
Klockarbo med 6 platser och erfarenheterna av denna stödform har varit mycket goda. I 
boendeplanen definieras även behov av utökning av antalet permanentplatser för bostad med 
särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

För närvarande pågår ett antal processer enligt nedan i form av utbyggnad respektive 
verksamhetsförändringar där ett stort antal bostäder/vårdplatser tillskapas för målgruppen 
personer med psykisk funktionsnedsättning: 

• Två enheter med sex bostäder vardera för målgruppen personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning inrättas i Sommarro respektive Gränby backe. Inflyttning 
beräknas ske under senhösten 2013. 

• Planering pågår för omvandling av lokaler i f d servicehuset Eskil för inrättande av 20 
bostäder för socialpsykiatri samt åtta platser för träningsboende. Omvandlingen 
beräknas vara klar 2015-16 efter att lokalerna stamrenoverats. 
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• Den nuvarande boendeverksamheten vid Ytterbacken för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och särskild beteendeproblematik beräknas under senhösten 
2013 kunna flyttas t i l l nya lokaler i Jälla. I samband med denna förändring dubbleras 
kapaciteten t i l l åtta platser/bostäder. 

• I samband med planering av ett vård- och omsorgsboende i Gottsunda planeras en 
särskild enhet med inriktning mot äldre personer med psykisk funktionsnedsättning 
och omvårdnadsbehov i kombination. 

Utöver ovan redovisade förändringar pågår även ett omfattande utvecklingsarbete hos den 
kommunala utföraren vård och bildning för att tillskapa nya boende- och stödformer för 
målgruppen. Som exempel arbetar man för närvarande med att inrätta utredningsplatser för 
yngre personer med psykisk funktionsnedsättning. Sedan tidigare har en specialisering skett 
vid boendeenheten Värdsätravägen 76 i form av att sex platser för vård eller boende 
tillskapats. Två träningsplatser har även inrättats i lägenheter som disponeras av team Nyby, 
som arbetar med att tillhandahålla stöd i ordinärt boende för personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. En ytterligare förändring som planeras är inrättande av fyra t i l l fem 
avlastningsplatser för personer ur målgruppen som bor i ordinärt boende och som tillfälligt 
behöver en intensifierad stödform. 

I motionen berörs bl a problematiken med personer som på grand av brist på boendealternativ 
blir kvar i boendeformer som man inte längre har behov av. Nämnden ser ett stort behov av 
att ta ett samlat grepp kring denna problematik och har därför under våren startat ett projekt 
"Boendeuppföljning på sektionen för LSS och socialpsykiatri" med syfte att skapa tydliga och 
effektiva rutiner för uppföljning av personer som är placerade utanför Uppsala kommun, dvs 
personer som är placerade/bor på HVB eller bostad med särskild service enligt SoL och LSS. 
En förhoppning är att bl a kunna erbjuda permanenta boendelösningar för personer som i 
många år vistats i hem för vård eller boende trots att förutsättning finns för annan 
boendeform. 

Motionen berör även den angelägna frågan om behovet av samverkan mellan olika aktörer 
som har beröring med personer ur målgruppen. Inom kommunen pågår ett kontinuerligt 
samarbete mellan de olika delar av kommunens egen organisation som arbetar mot 
målgruppen men även mot externa aktörer som t ex landstingets psykiatri. Nämnden vi l l där 
peka på den ingångna överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner om 
samverkan kring personer med psykiatrisk funktionsnedsättning i Uppsala län. I dokumentet 
hänvisas bl a t i l l den lagstadgade skyldighet som föreligger för huvudmännen i form av 
individnära samverkan i situationer då den enskilde har behov av vård, stöd och insatser från 
båda huvudmännen. Det nu gällande dokumentet ska följas upp, revideras och följas av en 
mer detaljerad handlingsplan. 

Sammanfattningsvis vil l nämnden bekräfta den problembeskrivning och de farhågor som 
uttrycks i motionen. Situationen på bostadsmarknaden och bristande tillgång på 
boendelösningar innebär att nämnden fortlöpande behöver arbeta med att tillskapa adekvata 
boendeformer och dessutom utveckla stödformer med nya och annorlunda inslag. Nämnden 



har dock redan kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för dessa frågor för Uppsala 
kommuns räkning och nämnden avstyrker därför motionen. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl 
Ordförande Annie Arkebäck-Morén 

sekreterare 
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K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T 

Handläggare 
Holmgren Ulla 

Datum 
2013-04-05 

Diarienummer 
KSN-2013-0545 

Nämnden för hälsa och omsorg 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Remiss: Motion av Malena Ranch (MP) om att utveckla nya boendelösningar inom 
socialpsykiatrin 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 1 augusti 
2013 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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Motion till kommunfullmäktige 

Utveckla nya boendelös 
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htngaTihöm socia psykiatrin 

Sedan ett par år tillbaka samverkar flera olika nämnder kring en myndighet för 
bostadssamordning som samordnas av Utbildnings- och arbetsmarlcnadsnämnden. Myndigheten 
arbetar både vräkningsförebyggande och med så kallade bostadssociala kontrakt. En allt större 
andel av de ärenden myndigheten kommer i kontakt med rör personer som har en komplex social 
och psykisk problematik. Ofta är anledningen till bostadslösheten eller bostadssituationen 
komplex och kan handla om svårigheter att betala hyra, följa ordningsregler eller att klara av 
boendet rent praktiskt. Det är i många fall personer som snarare än en tillfällig lösning, skulle 
behöva ett långvarigt stöd i sin bostadssituation. Det uppdraget ligger utanför det ansvar som 
myndigheten för bostadssamordning har idag och kräver politiska initiativ. 

Även inom Nämnden för hälsa och omsorg är arbetet med boende för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar en utmaning. Miljöpartiet anser att det behövs både fler utredningsplatser 
och olika former av träningsboenden. Idag gör bristen på bostäder att en del blir kvar i 
bostadsformer de inte längre har behov av, samtidigt som personer som skulle behöva insatsen 
istället får en sämre — och betydligt dyrare lösning i form av HVB-placeringar utanför Uppsala. 
Det kan också vara komplicerat att göra en bedömning av en persons behov av boende. Fler 
uttedningsplatser skulle öka möjligheten att individen hamnar rätt från början. 

Uppsala kommun behöver utveclda fler boendeformer inom socialpsykiatrin. Det behövs olika 
inriktningar och olika former av bostäder, av både tillfällig och permanent karaktär. Det behövs 
fler tiiningsboenden där man kan få redskap och föiTjtsättningar att klara eget boende. Det 
behövs också fler permanenta boendelösningar där individen kan bo med tryggheten av att ha 
exempelvis boendestöd eller annat stöd i boendet. Uppsala behöver också hitta lösningar för dem 
som har ett tillfälligt behov av extra stöd för att klara sitt boende. Det kan gälla dem som är 
utslaivningsklara från behandlingshem eller från slutenvården men inte är redo att klara eget 
boende. Det kan också gälla dem som har boendestöd men som i perioder mår sämre och 
behöver utökat stöd. I de fallen behöver man överbygga glappen för att undvika att människor 
faller mellan stolarna. 

Uppsala behöver öka samverkan mellan olika aktörer som är inblandade i en persons 
boendesituation och hitta former och struktur för den. Det handlar om olika 
myndighetskontakter inom kommunen (biståndshandläggare inom socialpsykiatri/LSS, 
socialsekreterare på myndigheten för bostadssamordning och biståndshandläggare för 
försörjningsstöd) men ibland också samverkan med psykiatri eller habilitering eller handläggare 
på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan är en förutsättning både för 
kunskapen om vad individen behöver och för avstämning så att insatser kommer rätt i tid. 

Uppsala kommun behöver fortsätta utveckla och hitta boendelösningar inom socialpsyldatrin 
som är flexibla och fångar upp individens behov. Att hitta sådana lösningar skulle innebära 
ekonomiska vinster genom att förhindra tiUfalliga och dyra " i brist på bättre"-placeringar. Men 
framför allt skulle det innebära hälsovinster för individen. Genom tidiga insatser med låga 
trösklar minskar risken att individen väntar med att söka stöd tills situationen redan blivit 
ohållbar. 
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miljöpartiet de gröna 

Jagyrkar därför att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt Nämnden för hälsa och omsorg att utveckla nya boendeformer inom 
socialpsyHatrin 

Uppsala 25 mars 2013 

Malena Ranch (MP) 
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