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§ 11
Omorganisation inom socialpsykiatrin – ToRa och
Kravatten
Skrivelse från (V) och (S)
HL 2020/154

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
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.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin (V) och Eva Fagerhem (S) lade fram ett förslag och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin (V) och Eva Fagerhem (S) reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
"Att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att
samlokalisera verksamheterna ToRa och Kravatten i ToRa:s
nuvarande lokal,
Att utredningen skall ske i samarbete med brukarna i båda de
berörda verksamheterna,
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Att utreda förutsättningarna för verksamheten i Rondellen,
Att fortsatt verksamhetsutveckling inom socialpsykiatrin skall ske i
samråd med brukarna, samt
Att anföra följande:
I samband med förslag och beslut om sammanslagning av
stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö har det
framförts att det endast handlar om en administrativ samordning
som inte skall påverka verksamheterna.
Förslagen beträffande socialpsykiatrin visar med tydlighet att så inte
är fallet. Socialpsykiatrins verksamheter ToRa och Kravatten är
icke-biståndsbedömda verksamheter och därmed verksamheter som
blir budgetregulatorer.
Lokalen Rondellen är inte tillgänglig för brukare med rörelsehinder.
En samordning av flera verksamheter med olika inriktning och för
brukare med olika behov förefaller inte heller lämplig.
Vi vill framhålla att vi är fullt medvetna om att verksamheter måste
utvecklas och att människors behov varieras och förändras i tiden.
Men utveckling av verksamheterna måste ske i samarbete med de
som verksamheterna är till för – brukarna. ToRa och Kravatten
vänder sig till olika målgrupper med olika behov. Brukarna har varit
konstruktiva och själva framfört förslaget att samlokaliseras i
ToRa:s nuvarande lokal. Detta innebär i sig en minskning med en
lokal samtidigt som båda verksamheterna kan fortsätta. Detta
konstruktiva förslag måste utredas vidare."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/154-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Omorganisation socialpsykiatrin svar på skrivelse
 HL 2020/154-1 Omorganisation inom socialpsykiatrin ToRa och Kravatten - skrivelse för beredning
 HL 2020/154-4 (Godkänd - R 1) Bilaga Rapport öppna
träfflokaler
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