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§9
Kulltorps stödboende
SÖD 2020/836

Beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla den
socialpsykiatriska utförarverksamheten ”Kulltorps
stödboende” från och med första kvartalet 2021.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hitta
långsiktigt fungerande lösningar som tillgodoser de
nuvarande brukarnas behov.
Särskilt uttalande
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V) lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Kulltorps stödboende är ett socialpsykiatriskt boende som drivs av
förvaltningen i egen regi och ingår i sociala avdelningens
utförarenhet. Målgruppen är vuxna personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Boendet består av 14 lägenheter,
gemensamma ytor samt personalutrymme. I nuläget bor det 13
brukare på stödboendet. Brukarna bedöms generellt ha mer
omfattande behov än vad ett stödboende kan möjliggöra. Detta har
resulterat i att verksamheten i dag inte fungerar som ett stödboende
i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade uppdragsbeskrivning
för insatsen.
Förvaltningen har arbetat med att undersöka förutsättningar för att
förändra verksamhetens lokal, bemanning och inriktning till en
verksamhetsform som bättre tillgodoser brukarnas behov.
Bakgrunden till arbetet har varit att hitta långsiktigt fungerande
lösningar för brukarna som tillgodoser deras behov och följer
aktuell lagstiftning och styrdokument. Slutsatser från arbetet är att
det finns flera utmaningar med en eventuell förändring av
nuvarande verksamhet och att dessa förändringar ändå medför
konsekvenser för brukarna. Därför bedömer förvaltningen att
stödboendet behöver avvecklas och att förvaltningen behöver hitta
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andra former för verkställighet av brukarnas biståndsbeslut för att
kunna tillförsäkra dem det stöd de har behov av.
Medarbetarna har fått information om förändringen på ett möte den
4 november av enhetschef och biträdande enhetschef.
Förvaltningens målsättning är att samtliga medarbetare ska kunna
erbjudas ny placering inom förvaltningen. Brukarna, deras anhöriga
och företrädare har fått information både muntligt och skriftligt om
förändringen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/836-1 Tjänsteutlåtande Kulltorps stödboende

Bilaga § 9 – särskilt uttalande (S) och (V), ersättaryttrande (Fi)
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Ärende 9
Kulltorps stödboende
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Särskilt uttalande
Förvaltningens redovisning av ärendet Kulltorps stödboende skapar frågor och
väcker oro. De 13 brukarna, vuxna med psykiska funktionshinder, som för
närvarande bor på boendet bedöms alla ha mer omfattande behov än vad som kan
tillhandahållas på ett stödboende och stödboendets lokaler går inte heller att
smärtfritt anpassa till de krav som ställs på bostad med särskild service. Kräver
omfattande ombyggnation till höga kostnader. Därtill kommer att stödboendet
ligger insprängt i ett äldreboende vilket, enligt uppgift, inte är en lämplig
placering för ett boende för vuxna med psykiska funktionshinder av den
omfattning som det här är fråga om.
Inget annat har framkommit än att merparten av brukarna bott där lång tid. Deras
psykiska funktionshinder har inte förbättrats medan andra försämringar, delvis
åldersrelaterade, har tillkommit. Åldersspridningen är måttlig, från 50 till 71. Fem
brukare är över 65 och ansvaret för dem åvilar därmed äldreomsorgen, övriga åtta
ansvarar sociala avdelningen för. Rimligen torde de boende underhand ha byggt
upp olika former av gemenskap. Det torde därför vara en synnerligen viktig och
mer än grannlaga uppgift att försöka hitta lämpliga boendemiljöer för Kulltorps
stödboendes nuvarande brukare. Vi förutsätter att förvaltningen återrapporterar.
Beträffande lokalerna förefaller det oundvikligt att viss sanering kan behöva göras
när Kulltorps stödboende avvecklats och givet invändningen mot att blanda
brukargrupper i samma hus kan det möjligen vara säkrast att fundera på en
ersättning i någon form av äldreboende. Att släppa lokalen vore dock en
pyramidal dumhet med tanke på kommande behov. Vi förutsätter att förvaltningen
återrapporterar.
Avslutningsvis. Förvaltningen berör inte vilket behov som finns och/eller
prognosticerar beträffande stödboende. Viktigt att den frågan inte tappas bort. Och
är detta ett område där stadsdelsförvaltningarna samverkar?
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