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Sammanfattning 

Detta funktionsprogram riktar sig till fastighetsägare och Stockholms 

Stads tekniska förvaltningar.  

Programmet är framtaget för att tydliggöra Stockholms Stads beställarkrav 

vid planering av särskilda bostäder. Syftet är att underlätta vid planering 

av särskilda boenden inom funktionshinderområde Lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och inom område 

Socialtjänstlag (2001:453), SoL. 

 

Programmet beskriver övergripande dessa boenden utifrån gällande regler 

och funktionskravs påverkan på teknisk utformning, utöver de generella 

bestämmelser som gäller fullvärdiga bostäder i allmänhet. 

Gruppbostäderna är en form av vårdboende (se Boverkets byggregler, 

verksamhetsklass 5 B). 

Stadens planeringsprocess och beslutsnivåer från markanvisningsskede till 

byggnation och inflyttning beskrivs översiktligt. 
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Översiktlig beskrivning av stadens 
planeringsprocess för särskilda boenden 

Idé och förfrågan 

Inför byggande av ett nytt bostadsområde sker kontakt mellan byggaktör 

och exploateringskontoret för att undersöka Stockholm stads behov av 

bostäder med särskild service i området. Byggaktören ansöker om 

markanvisning hos exploateringskontoret. Stadsdelsförvaltningarna har 

ansvar över behovet av bostäder med särskild service inom sitt 

stadsdelsnämndsområde. Exploateringskontoret skickar en förfrågan till 

berörd stadsdelsförvaltning som anmäler intresse. Information om att 

förfrågan gått ut till stadsdelsförvaltningen skickas även till 

socialförvaltningen som har samordningsansvar över Stockholm stads 

totala behov av särskilda boenden.  

 

Planarbete och inriktningsbeslut 
Efter markanvisning görs en planbeställning. Ansvarig stadsdelsnämnd 

fattar inriktningsbeslut. Högre hyresnivåer ska godkännas i 

kommunstyrelsens ekonomiutskott och stadsdelsnämnden kan söka 

stimulansbidrag. Tiden för att behandla ett ärende i inriktningsskedet är 

upp till två månader. 

Stockholm stad har en genomförandegrupp för särskilda boenden under 

ledning av socialnämnden. Genomförandegruppen har till sin hjälp en 

granskningsgrupp. Utformningen av alla ny- och ombyggnationsprojekt 

av särskilda boenden ska godkännas av granskningsgruppen inför beslut i 

stadsdelsnämnden.  

 

Exploateringsavtal och genomförandebeslut 
Detaljplanen går på remiss och exploateringsavtal skrivs mellan 

Stockholm stad och byggaktören. Ansvarig stadsdelsnämnd fattar 

genomförandebeslut med förslagshandling och kalkyl som underlag. 
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Nämnden kan söka stimulansbidrag även i detta skede. 

Granskningsgruppen ger ett yttrande. Vid behov skriver fastighetskontoret 

ett ärende till fastighetsnämnden för beslut om inköp av bostadsrätt. Tiden 

för att behandla ett ärende fram till genomförandebeslut är upp till två 

månader. 

Som ett underlag för kravställande används detta funktionsprogram, som 

är Stockholms stads vägledande dokument för utformning av särskilda 

boenden. Ansvarig stadsdelsförvaltning beställer projektering av 

byggaktör om detta inte reglerats i tidigare avtal.  

 

Byggnation 
Detaljprojektering och bygglovsansökan inleds av byggaktör. Ansvarig 

stadsdelsförvaltning är huvudman för verksamheten (beställare). Om 

bostaden är en bostadsrätt är det stadens fastighetskontor som förvärvar 

bostadsrätten. Stadsdelsförvaltningen samverkar med fastighetskontoret 

under projektet. När fastighetsnämnden fattat sitt genomförandebeslut bör 

ett förhandsavtal tecknas med byggherren. Ingen handpenning utgår dock 

i samband med förhandsavtal. Upplåtelseavtal tecknas vanligen ca 6 

månader innan tillträde. Köpeskilling erläggs vid tillträde.  

 

Inflyttning och drift 
Verksamhet flyttar in i färdigställda lokaler. Om huset upplåts med 

hyresrätt så innehar stadsdelsförvaltningen förstahandskontraktet. Om 

huset upplåts som bostadsrätt förvärvas denna av Stockholm stads 

fastighetskontor som hyr ut till stadsdelsförvaltningen. 

Stadsdelsförvaltningen upplåter både i hyresrätts- och bostadsrättsfallet 

bostaden med andrahandskontrakt. Till kommunala verksamheter samt 

privata verksamheter anslutna till LOV (lagen om valfrihet) utgår, under 

en begränsad tid, ett hyresbidrag för merkostnader för nya särskilda 

bostäder. 
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Övergripande beskrivning av bostad inom 
LSS, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade  
En LSS-bostad är en bostad anpassad för exempelvis personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar, autism eller hjärnskador.  

Gruppbostad LSS  
Riktar sig till personer som har ett varaktigt och omfattande behov av 

tillsyn och omvårdnad dygnet runt, vilka samtidigt ska kunna skapa sig en 

egen bostad. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. 
 Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter, max 6 stycken, De 

gemensamma utrymmena bör ligga nära de enskilda lägenheterna. 

 Lämplig totalyta är 350 – 400 kvm. 

Servicebostad LSS, spridda lägenheter 
En mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och 

lägenhet i gruppbostad. Personal är tillgänglig dygnet runt. 

 Boendet består av ett antal lägenheter, spridda bland de vanliga 

lägenheterna, i sinsemellan närliggande hus. En servicebostad består 

av upp till 15 lägenheter  

 Boende har tillgång till en gemensamhetslokal, i samma eller 

närliggande hus, för samvaro och möte med personal. 

 

 

Övergripande beskrivning av bostad inom 
SoL, socialtjänstlagen 
Är en bostad enligt SoL och riktar sig till personer inom socialpsykiatrin 

med behov av stöd.  

Gruppbostad SoL 
Riktar sig till personer med ett kontinuerligt behov av närvarande personal 

dygnet runt, vilka samtidigt ska kunna skapa sig en egen bostad. Service 

och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.  

 Gruppbostaden består av cirka 12 lägenheter. De gemensamma 

utrymmena bör ligga nära de enskilda lägenheterna. 

 Lämplig totalyta är cirka 650 kvm. 

Stödbostad SoL, spridda lägenheter 
En mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en 

lägenhet i gruppbostad. Personal är tillgänglig dagtid och i vissa fall 

dygnet runt. 

 Boendet består av ett antal lägenheter, spridda bland de vanliga 

lägenheterna, i sinsemellan närliggande hus. Stödbostaden består av   

upp till 15 lägenheter 

 Boende har tillgång till en gemensamhetslokal, i samma eller 

närliggande hus, för samvaro och möte med personal 
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Gruppbostad LSS och 
gruppbostad SoL 

Utformning generellt  
Lägenheterna är samlade kring de gemensamma utrymmena. Trapphus, 

VA-installationer och schakt måste passas in.  

 

 Lägenheters storlek cirka 40 kvm  

 Gemensamt kök - samvarodel cirka 30 kvm 

 Personaldel med expedition/pausrum, jourrum och möjlighet till 

omklädning. Personal-wc/dusch med utrymme för tvättmaskin och 

torktumlare. Förråd och städutrymme. 

Sammanlagd yta cirka 40 kvm. 

Till det kommer intern kommunikationsyta (korridor etc-) som bör 

vara effektiv. 

 
 
 Exempel på planlösning av gruppbostad LSS 

 

Byggnadens komplementutrymmen  
gruppbostad LSS och gruppbostad SoL 
Angöring till byggnaden  

 Angöring ska kunna ske intill huvudentrén, vilken ska vara fullt 

tillgänglig, max 10 m är önskvärt  (25 m avstånd är dock acceptabelt 

enligt BBR, Boverkets byggregler).  

 Entrédörr ska ha lås enligt husets standard. Om det finns porttelefon, 

ska det förutom till lägenheterna också finnas ett nummer till 

gemensamma delen. 

Byggnadens entréhall  
Alla boende i gruppbostaden ska ha egna postfack och gruppbostaden ett 

separat. Plats för tidningar ska finnas på gruppbostadsplanet. På 
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namntavla i entrén ska namnen på hyresgästerna i gruppbostaden stå. 

Stadsdelsförvaltningen betecknas för sig på tavlan. 

 

 
Mått för dörröppning och manöverdon 

Husgemensam tvättstuga  
Finns husgemensam tvättstuga ska den vara åtkomlig för boende i 

gruppbostaden. 

Förråd till lägenheterna och till gruppbostaden 

 Lägenhetsförråd likt för övriga lägenheter i huset.  

 I källare/på vind eller inom gruppbostaden förråd för trädgårdsmöbler 

etc.  

 

För gruppbostad LSS gäller dessutom: 
Angöring till byggnaden 

 Markunderlaget ska vara anpassat för rullstol. Om rullstolsramp krävs 

i samband med angöring ska denna ha en lutning på högst 1:20 enligt 

stadens rekommendation.  

Allmänt gäller dörrars passagemått 84 cm. Vänddiameter för rullstol 

beräknas till 150 cm. Dessa och följande måttangivelser har hämtats 

ur BBR, Boverkets byggregler samt ”Bygg i kapp Handikapp” 

(Svensk Byggtjänst). God men inte bländande belysning ska finnas 

vid entrédörrar samt i övrigt utomhus.  

 Dörröppnare fordras. Låsbricksavläsare/kod placeras intill 

armbågskontakt. Inifrån ska automatisk dörröppnare finnas som också 

låser upp dörren. Porttelefon, låsbricksavläsare (för typ Aptusbricka) 

och eventuell armbågskontakt placeras minst 80 cm ifrån dörrslagning 

och på höjd som är nåbar från rullstol. Låsbricksavläsaren placeras 

med underkant 80-90 cm över mark, beroende på om den är vinklad 

utåt eller inte. Armbågskontakt som är lång kan ha underkant 70 cm 

över mark. Annan typ ska ha underkant 80 cm över mark. Tröskel bör 

vara avfasad.  

 Postfack anpassas i höjd så att rullstolsburna hyresgäster själva kan 

hantera sin post. 

Rullstolsförvaring  

 I komplementutrymme eller inom gruppbostaden. 

Tillgänglighetsanpassat med möjlighet att förvara rullstolar och andra 

rullande hjälpmedel (dimensioneras för 2-3 st rullstolar), ladda, fylla 

på luft och spola rent. Hyllor för förvaring. Varmt och kallt vatten för 

avspolning samt golvbrunn med grusuppfång. Eluttag för laddning 

placeras 80 cm över golv. Automatisk dörröppnare om dörrstängare 

krävs.  
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Den enskilda lägenheten i en gruppbostad 
LSS 

 
Lägenhet i gruppbostad 

Lägenheternas förhållande till gemensamhetsutrymmen 
Lägenheterna är samlade nära de gemensamma utrymmena. 

Lägenhetsdörr  
Namnskylt med den boendes namn. Tittöga i dörren. Möjligheter till 

kognitivt enkla lösningar att låsa och låsa upp dörren, t.ex. med låsbricka, 

ska beaktas. Tröskel ska vara avfasad för rullstol enligt BBR så långt det 

är möjligt.  

Hall  
Tillräcklig vändradie för rullstol enligt tidigare angivet mått. Tröskelfritt 

generellt till övriga utrymmen utom wc/dusch. Säkringsskåp, med låsbar 

lucka, placeras på standardhöjd. Lägenheterna ska ha egna el-

abonnemang och mätare, enligt standard i huset. Övrig utrustning och fast 

inredning ska följa gängse standard i huset.  

Bostads- och sovrum  
Rum ska användas för måltider, sömn och umgänge.  

 

Om särskilt vårdbehov inte föreligger möbleras med säng utmed vägg 

med sängbord vid huvudändan.  

 

I lägenheter med krav på förhöjd handikappanpassning (SIS):   

Sängen ska vid behov kunna placeras vinklad från vägg med plats för 

betjäning på båda sidor och passagebredd 90 cm vid fotändan (förhöjd 

standard enl. SIS).  

Köksdel  
Utrustas som i vanliga lägenheter av denna storlek med följande 

anpassning, med hänsyn tagen till att de boende kan ha nedsatt kognitiv 

förmåga:  

 Skåp och lådor ska förses med handtag. Ett skåp/låda ska vara låsbart 

av säkerhetsskäl. 
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 Kyl och frys ska vara väl synliga, inte dolt inbyggda.  

 Blandare ska ha förlängt handtag. 

 Spis ska vara lätt att förstå hur den används och förses med spisvakt. 

 Eluttag kring köksbänk förses med timer.  

Hygienutrymme  

 Ska uppfylla gängse krav på tillgänglighet. 

 Tröskel ska vara anpassad för rullstol.  

 Plats ska finnas för tvättmaskin och torktumlare alternativt tvättpelare 

enligt övrig standard i huset. Golvytan ska vara halkfri. 

Kontrastmarkering av vägg bakom wc-stol och i alla hörn. 

 Väggen ska vara förstärkt så att man vid behov av bostadsanpassning 

kan sätta upp handtag, resningsstöd etc.  

 Handfatet ska vara framskjutet och kunna monteras på olika höjd. 

Hög badrumsspegel monteras med underkant direkt vid handfat. 

Blandare med förlängt handtag.  

 Duschslang skal nå toalettstolen.  

 Det ska finnas låsbart stabilt medicinskåp. 

 

Vid särskilda ställda krav på förhöjd handikappanpassning (SIS): 

Ska plats finnas på båda sidor av wc-stol för assisterande personer. 

 
Hygienutrymme 

Balkong/uteplats till lägenheten  

 Balkongdörren ska vara låsbar.  

 Max 2,5 cm nivåskillnad från lägenhet och ut. Om det måste lösas 

genom att balkonggolvet blir förhöjt, observera då att balkongräckets 

höjd ska uppfylla gällande säkerhetskrav.  

 Balkonggolvet ska vara halkfritt. 

 

 
Den enskilda lägenheten i en gruppbostad SoL 
Lägenheternas förhållande till gemensamhetsutrymmen 
Lägenheterna samlas nära de gemensamma utrymmena. 

 

Lägenhetsdörr  
Namnskylt ska finnas med den boendes namn. Tittöga i dörren.  

Hall  
Lägenheterna ska ha egna el-abonnemang och mätare, enligt standard i 

huset. Övrig utrustning och fast inredning ska följa gängse standard i 

huset i övrigt. 
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Bostads- och sovrum  
Rum ska användas för måltider, sömn och umgänge.  

Köksdel  
Utrustas som i vanliga lägenheter av denna storlek.  

Utöver det:  

 Spis förses med spisvakt. 

 Eluttag kring köksbänk förses med timer. 

Hygienutrymme  

 Plats ska finnas för tvättmaskin och torktumlare alternativt tvättpelare 

enligt övrig standard i huset. 

 Väggen skall vara förstärkt så att man vid behov av 

bostadsanpassning kan sätta upp handtag, resningsstöd etc.  

 Det ska finnas ett låsbart stabilt medicinskåp.  
 
Balkong 

 Balkongdörren ska vara låsbar. 

 

Gemensamma utrymmen och funktioner 
gruppbostad LSS och gruppbostad SoL 
Planlösningen bör vara öppen för att ge bästa tillgänglighet och 

flexibilitet. 

Gruppbostadens entrédörr 

 Utrustas med tittöga, cylinderlås och ska automatiskt gå i lås. 

Dörröppningsautomatik om den har dörrstängare. Hyresgästnycklar 

och personalnyckel skall gå till entrédörren. Mekanisk eller 

elektronisk ringklocka enligt standard i huset 

 Namnskylt med stadsdelsfövaltningens namn och de boendes namn.  
 
Entré till gruppbostaden via hiss  

 Styrning av hissen till gruppbostadens våningsplan ska kunna göras av 

både hyresgäster och personal. Signal ska ges när hissen kommer till 

våningsplanet. Ingen låsning ska hindra att komma ut med hissen från 

gruppbostaden. 

För gruppbostad LSS gäller dessutom: 

 Knappar och hisspanel placeras på tillgängligt avstånd och höjd.  

Hall  

 Kapphylla för besökare  

För gruppbostad LSS gäller dessutom: 

 Vändradie för rullstol. 

 Säkringsskåp, med låsbar lucka, placeras på standardhöjd.  
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Kök - samvarodel 
En öppen planlösning är att föredra för att lättare tillgodose krav på 

tillgänglighet och yteffektivitet. Plats för 8-10 personer i gruppbostad LSS 

och cirka 12 personer i gruppbostad SoL.  

Köksdelen ska ha utrustning enligt bostadsstandard.  

Utöver detta: 

 Spis ska vara lätt att använda och förses med spisvakt. 

 Eluttag kring köksbänk förses med timer.  

 Två stycken mikrovågsugnar.  

 Ett överskåp och en besticklåda ska vara låsbara med cylinderlås. 

 Belysning över matplats och samvarodel ska kunna regleras med 

dimmer. 

 En mindre kyl för personalen inom gruppbostaden kan vara en fördel.   

 Separat handställ för personal är inte nödvändigt. Hygienkrav kan 

lösas med handspritdispenser. 

 Ventilation ska kunna ge tillräckligt luft för cirka 8-10 (LSS) 

respektive cirka 12 (SoL) personer vid de speciella tillfällen 

samvoarodelen används av så många personer. 

 

           Kök – samvarodel, med balkong 

Städförråd  
Plats för städutrustning och tillgång till utslagsvask. Väggfasta 

förvaringshyllor. 

Närförråd  
Med väggfasta förvaringshyllor.  

Balkong/uteplats i gemensamhetsutrymmet 

 Balkongdörren ska vara låsbar.  

För gruppbostad LSS gäller dessutom: 

 Max 2,5 cm nivåskillnad. Om det måste lösas genom att 

balkonggolvet blir förhöjt, observera då att balkongräckets höjd ska 

uppfylla gällande säkerhetskrav.  

 Balkonggolvet ska vara halkfritt. 

 

 
Personalutrymmen och funktioner  
gruppbostad LSS och gruppbostad SoL 
Expedition/pausrum 

 Dörren öppnas med personalnyckel. Titthål i dörren. 
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 Plats för mindre arbetsbord, bord att sitta 4 personer kring, 2 datorer 

med skärm, skrivare/kopiator och uttag för detta. Ventilation ska vara 

anpassad efter rummets funktion. 

Jourrum  

 Dörr öppnas med personalnyckel. Titthål i dörren.  

 Plats för säng/bäddsoffa, sängbord, förvaring av sängkläder och 

nyckelskåp. 

Funktion personalomklädning (kan vara del av jourrum) 
Plats ska finnas för låsbara förvaringsskåp för kläder och värdesaker.  

Personaltoalett med dusch 
Ska ligga nära jourrum och inreds enligt normerna.  

 Utrustas med tvättmaskin och torktumlare samt smalt högskåp för 

förvaring. Antal handdukshängare enligt gruppens storlek. 

 

 

Personalutrymmen – gruppbostad LSS och SoL 

 

Övergripande funktionskrav  
gruppbostad LSS och gruppbostad SoL 
Brand  
Brandskyddsfrågor gås igenom i ett tidigt stadium med 

brandskyddskonsult.  

I gruppbostaden är varje lägenhet en separat brandcell.  

Brandlarm ska kopplas till korridor eller hall. Larmsignal ska höras och 

synas i alla lägenheter och i personalens jourrum. 

Larmet ska vara med fördröjning för alla lägenheter utom där det 

ryker/brinner. Larmet behöver normalt inte kopplas automatiskt vidare till 

brandförsvaret eftersom en gruppbostad definitionsmässigt är bemannad 

dygnet runt. Om den inte är bemannad dygnet runt ska larmet däremot 

vara vidarekopplat. 

För gruppbostad LSS gäller dessutom: 
Om behov finns att ställa upp lägenhetsdörrar måste automatik installeras 

så att de slår igen vid brand. Men detta får inte medföra att dörrarna blir 

tunga att stänga och öppna.  

Akustik  
Ljudklass ska minst uppfylla normal standard för nybyggnation av 

bostäder enligt Boverkets allmänna råd. 
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Data och tele  

 Planering sker med stadsdelsförvaltningens ansvariga för telefoni och 

data och med S:t Erik kommunikation, som ska komma in i ett tidigt 

skede i planeringen gällande stadens nätverk.  

 Möjlighet ska finnas för de boende att surfa också i 

gemensamhetsutrymmet. 

 Svårigheten med mobiltäckning i täta hus ska beaktas. Det är 

nödvändigt att telefonin fungerar. Gruppbostaden måste utrustas med 

signalförstärkare om det krävs. Telefon ska vara kopplad till 

kommunens växel och dator till kommunens intranät om 

verksamheten drivs i kommunal regi. Andra förhållanden kan gälla 

om en entreprenör driver verksamheten. För att alla kommunens IT-

funktioner ska fungera krävs stadens fibernät. 

 Lägenheter och gemensamhetsutrymmen utrustas som övriga 

lägenheter i huset. 

El-abonnemang 

 Varje boende har eget abonnemang för sin lägenhet, el mäts 

individuellt likt för övriga lägenheter i huset.  

 Separat mätning och abonnemang för de gemensamma delarna. 

Färgsättning  
Generellt ska synskador och problem med bristande rumsuppfattning 

beaktas varför en tydlig kontrast mellan vägg och dörrar/dörrfoder är 

viktig. Rumsuppfattningen i sin helhet kan också förstärkas genom att 

skapa kontraster med avvikande kulör eller ton på golv, vägg och tak.  

Låsning  
De boende i gruppbostaden ska ha full integritet i sin bostad. De ska även 

ha behörighet till det gemensamma köket/samvarorummet och lägenhets- 

och rullstolsförråd. Endast personal ska ha behörighet till personalrum 

liksom till medicinskåp. Låsschema upprättas och granskas av beställaren.  

Medicinförvaring  
Låsbart, stabilt medicinskåp ska finnas för medicin  som den boende har 

behov av, i lägenheten och i gemensamma delen. 

Ventilation  
Ventilation ska följa normal standard för bostadslägenhet. 
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Servicebostäder LSS  
och stödbostäder SoL  
 

Utformning och inplacering  
Lägenheterna ligger spridda bland de vanliga lägenheterna och utformas 

likt dem, förutom gällande följande anpassning:  

 Spis förses med spisvakt och alla eluttag kring köksbänk förses med 

timer.  

För servicebostad LSS gäller dessutom: 

 Halksäkert golvskikt i wc/dusch.  

 

Gemensamhetslokal med tillhörande 
personallokaler till servicebostäder  
och stödbostäder 
RWC, rullstolsanpassad wc 

 Ska finnas för besökare. 

 

Kök-samvarodel (gemensamhetslokal) 

Plats för upp till 15 personer, beroende av antalet lägenheter i bostaden, 

yta cirka 25 kvm, ventilation anpassad för detta. 

Utformning se sida 12: 

Gemensamma utrymmen och funktioner  

gruppbostad LSS och gruppbostad SoL: Kök-samvarodel  

 

 

Personalutrymmen och funktioner 
servicebostäder och stödbostäder 
Utformning se sida 13: 

Personalutrymmen och funktioner  

gruppbostad LSS och gruppbostad SoL  
 

Brandkrav servicebostäder och stödbostäder 
När det gäller servicebostäder och stödbostäder innebär dessa 

boendeformer att lägenheterna är utspridda bland ordinarie lägenheter och 

utformade som dessa. Därför görs inga särskilda anpassningar i form av 

sprinklers. Skulle det visa sig att en boende i service- eller stödbostad inte 

bedöms klara utrymning vid brand kan mobil sprinkler installeras i aktuell 

lägenhet. 

 

Uppföljning och besiktning 
Rumsfunktionsprogrammet med anpassningar för det specifika boendet 

gäller, eventuella avsteg skall diskuteras och förankras. När projektet är 

klart ska en funktionsbesiktning göras med funktionsprogrammet som 

underlag. 


