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Omorganisation inom socialpsykiatrin – ToRa
och Kravatten
Skrivelse från (V) och (S)
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S)
från 12 mars 2020 ställs frågor med anledning av förvaltningens
plan på att flytta samman de öppna träfflokalsverksamheterna ToRa
och Kravatten med verksamheten Rondellen inom Älvsjö
stadsdelsförvaltning. Förvaltningen besvarar frågorna i skrivelsen
och bilägger förvaltningens rapport om öppen
träfflokalsverksamhet.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 7 april 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 16 april 2020.
Ärendet
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S)
från den 12 mars 2020 ställs frågor med anledning av förvaltningens
plan på att flytta samman de öppna träfflokalsverksamheterna ToRa
och Kravatten med verksamheten Rondellen inom Älvsjö
stadsdelsförvaltning.
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Då förvaltningen har nåtts av kritiska röster från besökare och
RSMH och då både stadsdelsnämnden i Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö har ställt frågor till förvaltningarna om förslaget har
förvaltningen tagit initiativ till att sammanställa en rapport som
beskriver verksamheterna, förvaltningens analys och slutsatser samt
klargör vad som planeras för framtiden. Denna rapport är bilagt
detta tjänsteutlåtande.
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Svar på de konkreta frågorna i skrivelsen följer nedan.
1. Lokalen i Rondellen är inte tillgänglighetsanpassad. Hur och när
skall tillgänglighets- anpassning göras?

Förvaltningen bedömer att Rondellens lokal delvis är
tillgänglighetsanpassad och att det som krävs ytterligare inte
innebär omfattade ingrepp till hög kostnad. Vid en preliminär
uppskattning bedöms kostnaden ligga runt 500 tkr.
2. Det finns oklarheter i hur frukost- och lunch som är väsentliga
delar i ToRa:s verksamhet skall ordnas? Är Rondellen godkänd för
matservering? Finns kapacitet och praktiska möjligheter?

Förvaltningen bedömer att det går att lösa frågan om frukost och
lunch även i Rondellens lokaler. En möjlighet är att använda samma
leverantör som i dag levererar färdiglagad mat till ToRa utan att det
behövs göras stora ingrepp i lokalerna för att få erforderligt
tillstånd.
3. Klarar Rondellen lokalmässigt det kraftigt utökade besöksantal
som inflyttning av både ToRa och Kravatten skulle innebära?

I dag vistas 5-10 personer dagligen på Rondellen. ToRa besöks av i
snitt 16-17 besökare och Kravatten av i snitt 7-8 besökare.
Förvaltningen bedömer att Kravattens, ToRa:s och Rondellens
besökare och verksamhet ryms i Rondellens lokaler.
Brandskyddskonsult bedömer att Rondellens lokal kan ha 50-60
besökare samtidigt. Det är viktigt att notera att alla besökare inte
vistas samtidigt och under hela dagen i lokalerna. RSMH hyr en del
av Rondellens lokal under kvällstid. Förvaltningen undersöker
förutsättningarna för att erbjuda RSMH en alternativ lokal.
4. Den personal som nu finns på Rondellen är delvis uppbunden till
de dagliga verksamheterna och av de 6 personal som nu finns på
ToRa och Kravatten skall endast 3 personal vara kvar. Hur
stämmer detta med att verksamheterna skall fortsätta i
oförminskad omfattning?
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I dagsläget är inga personalneddragningar planerade eller beslutade.
Frågan om bemanningsbehov kommer att ses över när
verksamheterna flyttat och när man sedan sett över innehåll och
aktiviteter.
5. Hur är det med uppsägningstid av ToRa:s lokal och finns det
någon planering för hur denna lokal skall användas?

Förvaltningen ser fortlöpande över lokalbeståndet och verkar för ett
så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. I dag finns inga konkreta
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förslag på vilken/vilka verksamheter som skulle kunna nyttja
ToRa:s befintliga lokaler under kvarvarande hyrestid.
6. Hur mycket pengar kommer att sparas om planeringen av
flyttning av ToRa och Kravatten till Rondellen verkställs. Vi önskar
att vid uträkningen beaktas också kostnader för
tillgänglighetsanpassning av Rondellen, ombyggnad av kök,
tomgångshyra för ToRa:s nuvarande lokal och övriga bieffekter.

Då bemanning och lokalkostnader står för en stor del av
kostnaderna och förvaltningen inte för närvarande tagit ställning till
bemanningsförändringar kan inte detta göras på ett trovärdigt sätt.
Ytterligare tillgänglighetsanpassning bedöms preliminärt kosta
500 tkr. I dagsläget är det inte aktuellt att bygga om köket.
Förvaltningen ser inte till kortsiktiga ekonomiska besparingar utan
frågan måste ses i ett längre perspektiv. I rapporten finns redogjort
för verksamheternas ekonomiska utfall.
7. Anser förvaltningen det realistiskt med en flyttning av ToRa och
Kravatten redan i april 2020 som aviserats?

Planerna rörande flytten är pausade för att fördjupa dialogen med
framförallt ToRa:s besökare.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Gunilla Davidsson
Stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef

Bilagor
1. Skrivelsen från V och S om omorganisation inom
socialpsykiatrin
2. Öppna träfflokaler – rapport mars 2020
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