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21. Start av stödboende Runristaren (SN 2020.255)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att starta ett stödboende på 
Runristarvägen 57.

Ärendebeskrivning
Runristaren är en villa i ett bostadsområde i Bällsta i Vallentuna där förvaltningen tidigare har 
bedrivit boende för ensamkommande flyktingbarn. Denna verksamhet avvecklades juni 2020. 
I och med att behovet ökar inom målgruppen missbruk och psykiatri ser förvaltningen en 
möjlighet att starta upp stödboendet Runristaren inom egen regi för denna målgrupp. 
Verksamheten kan startas upp i januari 2021 och kommer stegvis att trappas upp till 8 platser. 
Målgruppen för stödboendet är vuxna med beroendeproblematik- LVM förebyggande 
verksamhet, komplexa psykiatriska behov/samsjuklighet, LSS omfattande behov utifrån 
samordningsbehov inom missbruk/psykiatri enligt SoL beslut och VINR-ärenden, t ex kunna 
flytta på förövaren.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-15, Stödboende Runristaren
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Tjänsteskrivelse

Start av stödboende Runristaren

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att starta ett stödboende 
på Runristarvägen 57.

Sammanfattning av ärendet
Runristaren är en villa i ett bostadsområde i Bällsta i Vallentuna där förvaltningen 
tidigare har bedrivit boende för ensamkommande flyktingbarn. Denna verksamhet 
avvecklades juni 2020. I och med att behovet ökar inom målgruppen missbruk och 
psykiatri ser förvaltningen en möjlighet att starta upp stödboendet Runristaren inom 
egen regi för denna målgrupp. Verksamheten kan startas upp i januari 2021 och 
kommer stegvis att trappas upp till 8 platser. Målgruppen för stödboendet är vuxna 
med beroendeproblematik- LVM förebyggande verksamhet, komplexa psykiatriska 
behov/samsjuklighet, LSS omfattande behov utifrån samordningsbehov inom 
missbruk/psykiatri enligt SoL beslut och VINR-ärenden, t ex kunna flytta på 
förövaren. 

Risk och konsekvensanalys 
 Effekten av ett stödboende på hemmaplan är att vi effektivare kan stötta de 

boende i att skapa ett nyktert, drogfritt och stabilt liv i sin hemmiljö och 
hjälpa till att skapa förutsättningar för en fungerande vardag med 
jobb/sysselsättning, fritidsaktivitet, positiva kontakter och professionellt 
externt nätverk (vård- och stödkontakter).

 Likaså kan vi parallellt stötta och med individens nätverk och systemiskt 
arbeta med de anhöriga i anhörigstöd. Detta i förhållande till externa 
placeringar långt ifrån kommunen som innebär att alla kontakter bryts under 
placeringstiden och man får inte chans att bygga upp ett fungerande liv i sin 
hemmiljö.

 Ett stödboende skulle även ge förutsättningar med att stärka individen till ett 
självständigt boende genom pedagogisk träning/ADL-träning i form av att 
man övar sig i att skapa rutiner, laga mat, städa, sköta ekonomi mm. 

 Vi ser att ett stödboende för målgruppen även är ett LVM-förebyggande 
arbete, där den förväntade effekten är minskat antal LVM-placeringar och 
placeringar på behandlingshem/HVB. Detta alternativ skapar förutsättningar 
att i tid minska den enskildes lidande och skada, som en tidig intervention, 
och därmed göra stora socioekonomiska besparingar över tid.

 Antalet placeringar som inte ger önskad effekt skulle sannolikt minska och 
genom samordning blir det motiverade arbetet lättare och begripligare för 
den enskilde
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 Arbetsmiljön behöver säkras avseende hot – och våld. Svängningar i mående 
hos psykiskt instabila personer som är placerade, t.ex. psykosnära personer, 
kan även kräva snabba åtgärder och beslut, t.ex. i samverkan med socialjour 
och akutteam.

 Utöver risk för hot mot personal finns risk för utagerande (skrik, 
vandalisering) i och utanför boendet, vilket kan påverka både övriga boende 
och grannar.

David Gyllenstråle
Socialchef 

Expedieras till:
Akten
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