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Förändring av Näsbylunds grupp- och serviceboende till ett
serviceboende
Sammanfattning
Näsbylunds gruppbostad och Näsbylunds servicebostad startade 2001 i
nyproducerat hyreshus i Roslags Näsby. Enheterna består av fem bostadslägenheter vardera som samtliga uppfyller kraven på fullvärdiga bostäder.
Boendena har sedan starten varit bemannade med en gemensam
personalstyrka.
Då Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt kommunens
egen tillsynsenhet har påtalat vissa brister, bland annat vad gäller bemanning
nattetid, avser enheten LSS egen regi att omvandla gruppbostäderna till
servicebostäder. Processen har genomförts i samverkan med biståndsenheten
för funktions-nedsättning och i samråd med boende och deras gode män.
Förändringen att ombilda gruppbostäderna till att ingå i Näsbylunds serviceboende beräknas starta den 1 september 2014. För berörda boende och berörd
personal blir den märkbara förändringen att verksamheten kommer att ha en
personal på natten. För kommunens del innebär förändringen att lagstiftarens
krav på ett serviceboende uppfylls.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att med start från och med den 1 september 2014
omvandla grupp- och serviceboendet Näsbylund till ett serviceboende jml. 9 § p 9
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Bakgrund
Näsbylunds gruppbostad och Näsbylunds servicebostad startade 2001 i
nyproducerat hyreshus i Roslags Näsby. De båda boendena ligger på nedre
botten med en gemensam ingång. Till gruppbostaden finns gemensamhetsutrymmen, kök, vardagsrum och personalutrymmen samt fem lägenheter i
anslutning till denna gemenskap. Servicebostadslägenheterna, fem till antalet,
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ligger i samma korridor men utan gemensamhetslokaler. Alla tio lägenheterna
uppfyller kraven på fullvärdiga bostäder.
De båda boendena uppfyller dock inte lagstiftarens krav beträffande bemanning
och lokaler i grupp- och servicebostad. Sedan verksamheten startade, har de
båda boendena haft en gemensam personalstyrka. Socialstyrelsen, Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) samt kommunens egen tillsynsenhet har påtalat vissa
brister, bland annat att varje boende måste ha sin egen personalstyrka, att varje
boende ska ha sin egen nattpersonal samt att också serviceboendet ska ha
gemensamhetslokaler i nära anslutning till boendet. Verksamheten har de
senaste åren varit bemannad nattetid med två personal (sovande jour), trots att
något behov av nattbemanning egentligen inte finns.
Om boenden ska drivas som två separata enheter uppstår en ekonomisk
problematik, då det är svårt att finansiera ett boende med endast fem platser.
Därför behöver ytterligare boende knytas till servicebostaden.
Det har inte varit möjligt att hyra någon lägenhet utöver de som ingår i grupprespektive serviceboendet. Genom den förändring som kommer att genomföras
finns inte längre något behov av dessa lägenheter.

Lagliga förutsättningar
Personer med funktionsnedsättningar kan beviljas bostad med särskilt service
enligt 9 § p 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bostaden
ska vara en fullvärdig bostad, som är den enskildes privata och permanenta hem.
Bostaden ska inte ha institutionell prägel.
En gruppbostad ska enligt lagstiftningen bestå av tre till fem lägenheter i
anslutning till gemensamhetsutrymmen som vardagsrum och kök. Praxis har
utvecklat sig till att sex lägenheter kan godkännas för en gruppbostad. Det är den
lilla enhetens princip som ska gälla. En gruppbostad ska ha en fast personalstyrka och stöd ska ges dygnet runt.
En servicebostad kan bestå av ett större antal lägenheter, antalet är ej preciserat
i lagstiftningen. Tolkningen är att 9-12 lägenheter kan vara godtagbart.
Lägenheterna kan ligga i närområdet, dock knutna till gemensamhetslokaler. En
servicebostad ska också ha en fast personalstyrka och stödet ska kunna ges
dygnet runt.

Förändringen
LSS egen regi och biståndsavdelning funktionsnedsättning har gemensamt
arbetat med att förändra Näsbylunds grupp- och servicebostad till en enhet med
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inriktning servicebostad. De boende och deras gode män har informerats.
Biståndsavdelningen har därigenom behövt ompröva vissa beslut i samråd med
gode män. Processen har visat att alla boende önskar bo kvar i en servicebostad.
Nöjdheten med verksamheten är stor.
Förändringen att ombilda gruppbostäderna till att ingå i Näsbylunds serviceboende beräknas starta den 1 september 2014. För berörda boende och berörd
personal blir den märkbara förändringen att verksamheten kommer att ha en
personal på natten. För kommunens del innebär förändringen att lagstiftarens
krav på ett serviceboende uppfylls.
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