
Enkät om gemensamhetsutrymme på gruppbostäder i Stockholms län 
 
Läns-Klippan skickade denna fråga till cheferna för gruppbostäder och 
servicebostäder i Stockholms län: 
 
Hej 
Vi har en fråga:  
När kan de som bor i er gruppbostad vara i gemenskapsutrymmet? 
 
Vi skickade den här frågan till 139 chefer. Vi fick 85 svar. En del av mailen 
kom inte fram, en del var till fel person. 
 
Det här är chefernas svar men Läns-Klippan ska fortsätta arbetet med att 
fråga hyresgästerna själva.  
 
Så här var svaren: 
 
Attendo 
• Självklart! Man väljer själv! 
 
• De boende i våra gruppbostäder har tillgång till gemenskapsutrymmen all 
vaken tid. Vissa begränsningar kan förekomma för boende med speciell 
problematik, då personal inte finns på plats. Men grundregeln är att 
gemenskapsutrymmena är boendes utrymmen att använda när de vill. 
 
Carema 
• Självklart kan hyresgästerna vara i gemensamhetsutrymmet när de vill! 
 
• Ja, de boende som bor hos oss kan komma i gemenskapsutrymmet vilken tid 
som helst. Det finns inga begränsningar eftersom gemenskapsutrymmet tillhör 
alla som bor hos oss.  
 
• Gemensamhetsutrymmet har alltid "öppet". Utrymmet är i anslutning till de 
boendes lägenheter och när man vill eller inte vara i det gemensamma utrymmet 
avgör den enskilde. Men på kul ska jag förankra frågan till personalen ute på 
enheterna. 
Jag själv ser det som en självklarhet att de gemensamma utrymmena är för de 
boendes behov. Ngt annat blir helt obegripligt i min värld. Men det är klart att 
det kan finnas särskilda skäl i enskilda fall att ha det på ngt annat sätt.  
Men principen vill jag ända hålla fast vid. Jag menar vem bestämmer annars...? 
 
• Mitt svar är att våra hyresgäster kan vara i de gemensamma utrymmena när de 
vill. De vet dock om att de behöver tänka på att inte störa sina grannar om de har 



gått och lagt sig för att sova på kvällen. Även att de själva behöver sova på 
natten om de ska orka kliva upp nästa morgon osv. Sen finns det vissa som 
behöver hjälp med att inte ha tillgång till exempelvis just köksdelen i 
gemensamhetsutrymmet där vi har mat för att de har någon form av problematik 
med att hantera mat och att äta mat. Men det gör vi alltid i överenskommelse 
med Hyresgästerna såklart. Om alla respekteras och respektera varandra och 
kommer överens om hur man vill ha det för att trivas - då fungerar det för det 
mesta bra! 
Inga restriktioner om när de boende får vara i gemensamhetsutrymmet. Det är ju 
deras hem :)  
 
• Ja absolut när de vill. 
 
• På båda mina enheter så kan alla boende vara i gemensamhetsutrymmet när 
helst på dagen. Dock brukar vi stänga till när en boende ska laga mat med en 
personal. Detta för att skapa en bra, lugn stund med pedagogisk matlagning.  
 
•Ni måste förtydliga er fråga eftersom jag inte förstår i vilket syfte ni menar. 
Och vilket boende är det ni undrar över eller är det generellt för alla GB? Jag har 
flera enheter. 
Gemensamhetsutrummen är till för alla som bor på enheten och det beror på om 
det är en villa eller om det är en fristående serviceutrymme och hyresgästerna 
har egna lägenheter utanför i ett bostadsområde. Därför min fråga. 
När man bor i ett gemensamt hus används gemensamhetsutrymmen hela tiden. 
Det beslutar hyresgästen själv om man är i den egna lägenheten eller är utanför. 
Är det fristående utrymmen kan det bero det på vilket boende det är 
(gruppboende, serviceboende). 
Men utrymmen skall vara tillgängligt när hyresgästerna vill vara där. 
Oftast har man kommit överens om speciella tider, för ibland har man inbokade 
aktiviteter i utrymmen (tillsammans med de hyresgäster som vill vara med på 
den aktiviteten) och ibland vill inte en hyresgäst vistas i utrymmet om en annan 
hyresgäst är där. 
När enheten har Boendemöten tas detta regelbundet upp. 
 
• I stort sett alltid 
 
• De har alltid tillgång till gemenskapsutrymmet. När de vill alltså!! 
 
 
Frösunda 
• De gemensamhetsutrymmena som finns på verksamheterna tillhör de boende. 
De ingår så att säga i deras Hyra. 



Det ska inte finnas några restriktioner om när de ska få vistas där 
överhuvudtaget. 
 
• De enheter jag ansvarar för är servicebostäder dvs de boende bor i egna 
lägenheter utspridda i ett bostadsområde. 
Alla har tillgång till servicelägenheten då det är personal där som kan släppa in. 
Vi brukar även fika där gemensamt och ibland ha enskilda möten. 
 
• De som bor i gruppbostaden kan vara i gemensamhetsutrymmet när de så 
önskar. 
 
• Här finns en struktur för gemensamma kvällsfikan varje dag. På helger äter vi 
också både lunch och middag i gemensamma köket. Vi har spontanfika med de 
boende som så önskar eller har behov av sällskap. I övrigt förekommer såväl 
planerade som spontana aktiviteter och videolördagar efter önskemål och enligt 
uppsatt struktur. 
 
• De kan alltid vara där, när de vill. 
 
 
• De som bor på gruppbostäderna kan alltid vara i gemenskapsutrymmet, de 
väljer själva. 
 
 
Olivia 
• Gemensamhetsutrymmena används utefter vad hyresgästerna önskar – 
kvällsfika, gemensamma middagar, egna festligheter, festligheter som 
gruppbostaden anordnar, temakvällar, tv-tittande – ja precis till allt som 
hyresgäster önskar 
 
• Vi har en servicebostad, inte grupp. Men hur som helst; de boende har tillgång 
till gemensamhetsutrymmen när det finns personal där, dvs efter tre på em på 
vardagar och hela helgen. Om båda som jobbar är ute hos de boende så stänger 
vi till gemensamhetslokalen. Om önskemål finns så ringer vi och berättar att det 
är ok att komma tillbaka. Vi har sovande jour så vi är tacksamma om de boende 
är hemma hos sig nattetid, men om man är ledsen/oroligt/sjuk eller annat så går 
det alltid att komma ned eller ringa. 
 
• De boende har tillgång till allrummet dygnet runt. 
 
Prima LSS 
• Inom Prima LSS kan brukarna på gruppbostäderna vara i 
gemenskapsutrymmet när de så vill. 



På servicebostäderna är gemenskapsutrymmet tillgängligt från ca kl 16 då 
brukarna kommer hem från daglig verksamhet till ca 22.00. Under dagen är 
servicelägenheten stängd vid de tillfällen personal inte är inne. Brukarna har 
ingen egen nyckel till gemenskapsutrymmet. Då personal finns inne är utrymmet 
tillgängligt då brukare önskar komma dit. 
 
 
Botkyrka 
• Gemensamhetsutrymmen: 

• · Alltid tillgänglig för alla som bor på boendet, alla tider 
• · Gemensamt kvällsfika varje kväll med olika aktiviteter ex högläsning, 

spel, samtalsämnen, virkning, pyssel, bakning mm 
• · Gemensam middag på helger (om någon vill, under vardagar också) 
• · Tv, musik, mm 

 
 
• På mina 3 verksamheter är det bemannat dygnet runt och 
det innebär att gemenskapsutrymmet är tillgängligt för 
våra boende. 
 
Det finns tider på dagen när boende är på arbetet som det kan  
vara stängt pga att personalen åkt på läkarbesök med en boende, 
men om våra boende är hemma då finns det personal och det är 
tillgängligt för dom. 
 
 
• På mina tre ställen har brukarna tillgång till gemensamma utrymmen när så de 
önskar.  
 
 
• Boende får vara i utrymmena när de så önskar. Den regel vi har är att de dock 
inte får vistas ensamma i gemensamhetsutrymmena. 
 
• Jag har tre enheter. 
Två är fullvärdiga och en är inte det. 
Två full värdiga där är man varje dag och gör olika saker ser på tv, samtalar 
umgås, äter ihop mm. 
Den tredje har ingen service så där har man inte möjlighet här finns plan för 
nerläggning på grund av att den inte följer lagen. 
 
• Jag är enhetschef för 3 enheter. På 2 av dessa har brukarna tillgång till 
gemensamhetslokaler hela dygnet. 
På den tredje enheten har brukarna tillgång till gemensamhetslokal mellan kl 
09.00 – 21.00. 



 
•På två grb är det helt fri tillgång till gemensamhetsutrymmen, en grb är det lite 
mer aktivitetsstyrt. 
 
 
På Lagfartsvägen 32 i Alby har brukarna brukarråd 1 ggr/mån då man går 
igenom vad man skulle vilja göra i aktiviteter och innehåll i servicen och i övrigt 
ute i FUB:s alternativ. På lördagar träffas alla som vill vara med för att äta 
gemensam middag med huvudrätt och efterrätt. Det är alltid en av brukarna som 
agerar kock för en dag då man tillsammans går iväg och handlar inför denna 
middag. Man turas om i detta då man även bestämmer vad man vill tillaga och 
servera sina grannar. Detta är mycket uppskattat.  
På torsdagskvällarna har man temakväll i servicen då det är särskilda önskemål 
som tillgodoses ex. spelkväll, filmkväll, läskväll eller annat man vill göra. 
Servicen har en pärm där man samlar olika aktiviteter som man gör och skriver 
in vad man mer vill göra. Man planerar även in danser som sker på fredagar. 
Vi har pratat mycket om FUB i Hallunda och många har aldrig varit där, men 
har nu börjat gå dit på onsdagskvällarna och tycker att det är riktigt trevligt. Vi 
pratar ofta om övriga aktiviteter som finns här i Botkyrka och vi läser i FUB 
tidningen som kommer ut. 
Jag vet också att brukarna nu har planerat att göra adventsinbjudningar inför 
adventsträffen och vid nästa tillfälle göra egna julkort som man vill skicka till 
sina anhöriga. 
 
På Grödingevägen 7A plan 5 i Tumba träffas man 2ggr/veckan i servicen. På 
fredagarna har man gemensam middag då dom som vill träffas och äter 
tillsammans och tar en fika. Några av brukarna träffas även mitt i veckan då man 
oftast tittar på något TV program och dricker en kopp kaffe. Några av brukarna 
är inte intresserad av att komma upp till servicen och har egna aktiviteter om 
kvällarna som man själv vill pyssla med.  
På plan 5 har man brukarråd flera gånger i månaden då några är mycket 
intresserad av att ta upp individuella aktiviteter som man är intresserad av och 
om vad man har varit med om som man vill berätta för andra. 
 
På Grödingevägen 7A plan 4 har man inte haft så många träffar ännu , men vi 
ska komma igång med detta redan efter morgondagens möte. Två i 
personalgruppen har fått i uppdrag att skapa olika innehåll för gemenskap i 
service. Därifrån kan vi se vad brukarna vill göra när man kommer till servicen 
för att träffas. Vi hoppas att så många som möjligt kommer. 
 
 
Ekerö 
• De som bor hos oss kan vara i gemensamhetsutrymmet när de vill.  



Dock inte när det är obemannat ex om personalen går och handlar etc 
 
• Gemensamhetsutrymmet är alltid tillgängligt för hyresgästerna, däremot 
används det väldigt sällan inga hyresgäster är intresserad av social gemenskap 
 
• Svar: Alltid. 
 
Järfälla 
• De som bor i gruppbostad kan vara i gemensamma utrymmen när de vill och 
som vanligt så måste man ta hänsyn till sina grannar som bor på gruppbostaden.  
 
• När vi så önskar får vi vara i gemensamhetsutrymmet och hos oss är det varje 
dag. 
 
• Våra hyresgäster får vara i gemensamhetsutrymmet när de så önskar 
 
Lidingö 
• De kan vara i gemensamhetsutrymme så mycket de vill förutom 4 timmar 
varannan vecka då personalgruppen har möte och behöver lokalen. Under den 
tiden är alla dock på sina dagliga verksamheter.  
 
• Kunderna har tillgång till gemensamhetsutrymmet all vaken tid. 
 
• Det har tillgång dygnet runt. 
Upplever att det fattades en liten beskrivning till varför man ställer frågan och 
vad är syftet? 
 
• I princip när som helst! 
 
Nacka 
• Obegränsat om den boende har det behovet !! 
Annars är lite olika mellan gruppbostäderna. 
Vi försöker att boende vistas i sina lägenheter efter 22 (23 helger) 
 
• Gemensamhetsutrymmet är alltid öppet. 
 
Salem 
• Alla fem som bor här har tillgång till gemensamma utrymmen dygnet runt. 
 
Sigtuna 
• De kan vara i gemenskapsutrymmen när de vill, även på nattetid om de inte 
stör de andra som bor i anslutande lägenheter. 
 



 
 
Sollentuna 
• Jag är chef för en gruppbostad och en servicebostad. Gemensamhetsutrymmet 
på respektive enhet är bemannat dygnet runt vilket innebär att de boende kan 
komma dit när de själva vill och hur ofta de vill. Behöver man stöd även nattetid 
kan man antingen ringa till den som är i tjänst eller genom personligt besök till 
gemensamhetslägenheten.  
 
• De kan vara i gemensamhetsutrymmet när som helst. 
 
• Blir intresserad av varför ni ställer frågan? 
De boende har alltid tillgång till gemenskapsutrymmet. 
 
Solna 
• I Waxö Omsorgs Boenden har omsorgstagarna alltid tillgång till 
gemensamhetsutrymmena  
Personalen har eget kök och egna personalutrymmen .  
Vilket enligt vår mening är ett måste om vi ska följa lagen.  
 
Stockholm 
• Ja dom kan vara där när de vill. 
 
• De kan vara i gruppbostädernas gemensamhetsutrymmen i stort sett när de vill. 
Undantag kan finnas t.ex. på natten eller då personalen har möte i lokalen, men 
det är oftast då brukarna är på daglig verksamhet. Är brukarna hemma på röd 
dag eller har semester ställs dessa möten in.  
 
• Självklart kan de det. 
 
• Under bemannade tider dvs 8-21 vardagar och 10-20 helger. 
 
• När de vill. Alla har egen nyckel. 
 
• Ja det kan de. 
 
• Alla boende har möjlighet att vara i gemensamhetsutrymmet när de är hemma. 
Det finns inga tider som det inte är möjligt. 
 
• Självklart. när de vill. 
 
• Hyresgästerna på gruppbostaden kan vara i gemensamhetslokalen när de vill. 
 



• Ja de som bor i våra gruppbostäder har alltid tillgång till de gemensamma 
utrymmena. 
 
• Våra gemenskapsutrymmen är tillgängliga må-to mellan kl 06.00-22.00, 
fre kl 06.00-24.00, lö 07.00-24.00 samt sö 07.00-22.00. 
 
• De får vistas i servicen, kök och vardagsrum. Vi har inga begränsningar 
tidsmässigt då dessa lokaler är integrerade, alltså finns i samma lokal som de 
boende bor på. Däremot har vi lite förhållningsregler hur man ska bemöta 
varandra och välja TV program om det skulle uppstå en diskussion. 
 
• När de önskar, utrymmet är deras 
 
• Vi har inga tidsbegränsningar för gemensamhetsutrymmen. Utan brukarna kan 
använda dom när de önskar. 
 
• Vår enhet har en gruppbostad men den tillhör socialpsykiatrin.  
 På servicebostaden bor yngre personer med diagnos asperger. Servicebostaden 
är som lägst bemannad vardagar from 15.00-9.00 (sovande jour) samt dygnet 
runt under helger. Alla brukare har tillgång till det gemensamma utrymmet 
under den tid personalen är på plats. Om någon brukare har behov av personal 
på annan tid eller behöver komma åt gemensamma utrymmen under annan tid så 
ordnar vi det. Brukarna har erbjudits nyckel till gemensamma utrymmet men 
tycker inte det är intressant att vara där då ingen personal är där. 
 
• Visst kan jag svara på detta, men kunde ha varit roligt att veta 
bakgrunden till frågan eller så. Men de som bor i gruppbostaden har 
tillgång till de gemensamhetsutrymme som finns då det själva vill/önskar 
 
• Alla hyresgäster har tillgång till gemensamhetslokalen dygnet runt. Nycklarna 
till allas lägenheter går också till gemensamhetsutrymmet. 
 
Sundbyberg 
• I Sundbyberg finns åtta gruppbostäder. I fem av dessa kan de boende vistas i 
de gemensamma utrymmena när som helst. 
I tre av gruppbostäderna är det lite mer begränsat då gemensamhetsutrymmet 
inte ligger i direkt anslutning till den egna bostaden. 
 
Södertälje 
• Kontaktlägenheten är öppen vardagar 14-22 och helger 10-22 
Övrig tid efter överenskommelse 
 
 
Täby 



• De kan vara i gemensamhetsutrymmet  
Vardagar 16-21,30 Helger, röda dagar 10-21,30 
 
• De som bor i grupbostaden har tillgång till gemensamhetslokalen all tid. 
Dock har vi sovande jour mellan 22-06 och då är inte lokalen bemannad med det 
finns tillgång till personal. 
 
Upplands-Väsby 
• Precis när de själva vill om de inte är väldigt förkylda eller har magsjuka. Då 
får de service i egna lägenheten istället 
 
• Trädgårdsmästarvägen – Där har vi bemannat dygnet runt. Tillgång hela tiden. 
MariaKranzonsväg 20 – Vi har obemannat servicelägenheten kl. 11,00-14,00 
och fr. kl. 22,00-07,00. Tillgång de andra tiderna. 
Sandavägen – Där har vi bemannat dygnet runt. Tillgång hela tiden. 
 
Vallentuna 
• De personer som har sin bostad på en gruppbostad, där det finns gemensamma 
utrymmen, ska ha ”fri tillgång” till dessa. I gemensamhetsutrymmet kan 
exempelvis det ske gemensamma aktiviteter, social samvaro, gemensamma 
middagar/kaffestunder, eller endast om man så vill ”bara vara där ändå”. Det 
behöver inte ske någon form av aktivitet för att någon ska ges möjlighet att 
vistas där. Alla insatser ska ske på individuella önskemål, förutsättningar och 
möjligheter.  
Vid vissa verksamheter har man även s.k. ”husmöten” i 
gemensamhetsutrymmena, där alla eller några deltar. 
 
• Gemensamhetsutrymmet i princip tillgängligt efter önskemål 
 
Värmdö 
• De kan vara där när de vill! 
 
• Kunderna kan vara i gemenskapsutrymmet när de vill! 
 
 
Österåker 
• Alla tider på dygnet. 
Så länge som man är nykter  
 
• Vi har inga begränsningar när de boende har tillgång till gemensamhetslokalen. 
 
• När man vill 
 



• De som bor i våra gruppbostäder (8 st) har tillgång till sina 
gemensamhetsutrymmen, oftast genom att de har sin ytterdörr som leder direkt 
dit. De personer som inte har det så, har tillgång till gemensamhetsutrymmena 
på så vis att de tar kontakt med personalen när de vill vara där. 
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