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Till  
Stadsdelsnämndsanknutna FH-råd i Stockholms stad 
 
 
 
 
 

Ang. FH-rådens engagemang i  
Boendeplan för särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023 
 

I budgeten 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag åt socialnämnden att ta fram förslag till 

en stadsövergripande boendeplan för bostäder med särskild service för personer med funk-

tionsnedsättning enligt LSS och SoL.  

 

Meningen är, enligt kommunfullmäktiges beslut, att  

Stadsdelsnämnderna/regionerna ska årligen ta fram en plan för att klara behovet av 

särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Arbetet 

samordnas av socialnämnden som bearbetar redovisningen utifrån ett stadsövergripande 

perspektiv. En samlad plan ska därefter godkännas av kommunstyrelsen och den är 

vägledande för nämnderna gällande stadens utbyggnad av dessa bostäder. 
 

För att stärka samordningen i stadens utförarverksamhet och därmed minska kostnaden och 

risken för tomgångsplatser för enskilda stadsdelsnämnder är nämnderna indelade i fyra 

regioner: 

Västerort –  Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Bromma 

Innerstaden –  Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm 

Östra söderort –  Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta 

Västra söderort –  Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen 

 

I mars antog socialnämnden Boendeplan 2018-2022, där man bl.a. konstaterade att: 

Vid en beräkning av stadens befintliga resurser, planerade projekt, de kommande behoven 

av bostad med särskild service i relation till de bostäder som förmedlas inom det redan be-

fintliga beståndet, framkommer att fram till 2022 kommer Stockholms stads behov av bo-

städer med särskild service enligt LSS inte att tillgodoses. Det framkommer en diskrepans 

på ca 136 lägenheter för att tillgodose behoven av bostad med särskild service enligt LSS 

till och med 2022. För bostad med särskild service enligt SoL saknas ca 36 lägenheter för 

att det behovsbedömda antalet ska bli tillgodosett.  

 

Från HSO Stockholms stads sida ser vi ovan beskrivna diskrepans mellan behov och 

tillgängliga bostäder som en konsekvens av att man under många år inte närmare undersökt 
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behovet, trots vetskap om att bristen på anpassade bostäder med särskild service (BSS) är en 

av de främsta orsakerna till att många beslut inte blir verkställda inom verksamhetsområdena 

funktionsnedsättning och socialpsykiatri (Tjänsteutlåtande Dnr 2019-82-1.1).  

 

Vi ser det därför som angeläget att FH-råden uppmärksammar respektive stadsdelsförvaltning 

på betydelsen av att årligen upprätta en boendeplan med en bild av hur bostadsbehoven för de 

aktuella grupperna ser ut i nuläget och med prognos för närmaste åren, kopplat till vilka 

planer som finns att bygga bort eller på annat sätt åtgärda bristen på särskilda boenden. 

 

Från vår sida kommer vi noga att följa utvecklingen, men är beroende av information från 

FH-råd knutna till stadsdelsförvaltningar. 

 

För ytterligare information se bifogat:  

Bakgrund, definitioner, målgrupper och 2018-2022 års boendeplan  (2018-09-19) 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Quarnström Jan Delvert 

ordförande   styrelseledamot 

  


