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Avveckling av dagliga verksamheten Brevduvan
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att avveckla dagliga
verksamheten Brevduvan.
Sammanfattning
Brevduvans dagliga verksamhet ligger i Svedmyra. Målgruppen är
personer under 65 år som beviljats insatsen med anledning av att de
har en demenssjukdom. Verksamheten bedrivs dagtid på vardagar
och har sex platser.
Verksamheten har en längre tid haft ett minskat antal deltagare, i
dagsläget finns det två deltagare på deltid i verksamheten, varav den
ena tillhör Farsta. Verksamheten har ett stort underskott i budget.
Förvaltningen föreslår med hänvisning till det minskade antalet
deltagare att verksamheten avvecklas.
Bakgrund
Brevduvan ligger i Svedmyra och är en daglig verksamhet, enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
socialtjänstlagen (SoL), för personer under 65 år med
demenssjukdom.
Brevduvan håller öppet måndag till fredag samtliga helgfria
vardagar året runt mellan kl. 08.00-16.00. Verksamheten kan ta
emot maximalt sex deltagare samtidigt, det är dock mycket ovanligt
att någon går på heltid, det vanliga är att man går cirka 2-3 dagar i
veckan. I dagsläget finns det två inskrivna i verksamheten, varav
den ena tillhör Farsta. Den andra deltagaren tillhör Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning och har meddelat att hen avser att säga upp sin
plats.
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Brevduvans innehåll anpassas efter deltagarnas intressen och
förmågor. Målet är att stödja kvarvarande funktioner och därigenom
stärka självkänslan.
Antalet deltagare i verksamheten har fortlöpande minskat sedan
januari i år och inga indikationer finns om att det kommer att öka
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under hösten. I och med att det är ovanligt att deltagarna går på
heltid i verksamheten behöver det, för att Brevduvans kostnader och
intäkter ska balansera, kontinuerligt vara 12 deltagare inskrivna i
verksamheten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stöd och service till
personer med funktionsnedsättning.
En risk- och konsekvensanalys har upprättats i samarbete med
berörda medarbetare och samverkan med berörda fackliga
organisationer har genomförts den 3 oktober. Samverkan avslutades
i enighet. Närvarande fackliga företrädare för Kommunal, SACO
och Vision ställde sig bakom förvaltningens förslag att dagliga
verksamheten Brevduvan ska avvecklas.
Förutsättningar för den fortsatta driften
Efterfrågan och beläggningsgrad över tid
Den genomsnittliga faktiska beläggningsgraden i verksamheten de
åtta första månaderna 2019 motsvarar cirka 41 %. Det har enbart en
kortare period de sju senaste månaderna som mest varit sex
inskrivna deltagare i verksamheten samtidigt.
Kostnader och intäkter
Om antalet deltagare under hösten är detsamma som det varit första
halvåret 2019, blir intäkterna knappt 450 000 kronor för helår.
Årskostnaderna prognosticeras samtidigt bli 1 550 000 kronor vilket
ger ett underskott på drygt 1 000 000 kronor. Verksamheten kräver
således betydligt fler deltagare inskrivna i verksamheten jämfört
med hur det sett ut hittills i år för att nå budgetbalans.
Personal
Tre heltidsanställda finns i verksamheten, det låga antalet deltagare
och låga efterfrågan på platser har en negativ inverkan på
personalens arbetsmiljö. De tre anställda kommer att erbjudas andra
tjänster inom förvaltningen.
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Alternativt nyttjande av befintlig lokal
Den lokal som Brevduvans verksamhet bedrivs i är en lägenhet som
ligger i anslutning till äldreboendet Postiljonens lokaler.
Postiljonen har idag brist på lokaler och kan exempelvis nyttja
lokalen för att få utökade personalutrymmen och därigenom
förbättra arbetsmiljön i verksamheten.
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Verksamheter med liknande inriktning i staden
Det finns i dagsläget, till skillnad från tidigare, ett utökat utbud av
dagliga verksamheter i staden som vänder sig till samma målgrupp.
Till exempel finns den relativt nyöppnade verksamheten Dagliljan
inom Stiftelsen Stora Sköndal som kan ta emot nio gäster samtidigt
per dag. Efterfrågan på Dagliljans platser är förhållandevis hög,
samtidigt som det finns utrymme att ta emot fler gäster. Ytterligare
liknande verksamheter är Klubb Reimersholme på Södermalm, som
drivs av kommunen och Nytida Resursteamet AB i Bromma som
drivs i privat regi.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser ingen möjlighet att bedriva verksamheten vidare
under rådande omständigheter utifrån gällande krav på
budgethållning och kvalitet.
Den brukare som har för avsikt att fortsatt delta i daglig verksamhet
kommer att erbjudas en annan daglig verksamhet, utifrån önskemål
och behov.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att avveckla
dagliga verksamheten Brevduvan.
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