
 
Stockholms län 

 
Kjell Broström  
Ordförande 
 
 
Stockholm den 2020-10-31 
 

 

NSPH står för Nationell samverkan för psykisk hälsa och är en paraplyorganisation  

för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området i vid 

bemärkelse. NSPH Stockholms län - som består av nio medlemsorganisationer - 

företräder det nationella NSPH på regional nivå.  

 
Öppet brev till Bromma stadsdelsförvaltning 
angående Västerort aktivitetscenter 

 
                                                                        

Besparingar i Stockholm stad – mitt under pandemin - drabbar 

personer med psykisk funktionsnedsättning    
 

 

För snart 25 år sedan - när den så kallade psykiatrireformen - genomfördes fick 

Bromma stadsdelsnämnd i Stockholm ansvaret för Västerorts aktivitetscenter i 

Blackeberg. Verksamheten - som startade redan 1998 när den psykiatriska vården 

utvecklades mot öppnare vårdformer och ökad samverkan – har under många år 

erbjudit ett rika möjligheter till social samvaro, utbildning och aktiviteter. Här finns 

en rad olika aktiviteter för personer som på ett eller annat sätt haft problem med sin 

psykiska hälsa exempelvis hunddagis, snickeri, keramik, bokbinderi, fågelskådning, 

konst och trädgårdsarbete.    

 

Under årens lopp har verksamheten genomgått flera stora förändringar – inte sällan 

nedskärningar - men ändå förblivit en betydelsefull plats för personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  

 

Nu mitt i pandemin - när hela samhället oroar sig för ökande psykisk ohälsa -  

genomför Bromma stadsdelsförvaltning en så kallad lokaleffektivisering som 

kommer att få drastiska effekter för deltagarna. Både brukare, anhöriga och personal 

är djupt oroade över att den föreslagna samlokaliseringen av flera verksamheter - 

kommer att tränga bort många av deltagarna.  

 



Någon kanske tänker att det är innehållet i verksamheten som är viktig – inte vilka 

lokaler man befinner sig i. Men det är inte så det fungerar i verkligheten. Framför allt 

inte om man har en psykisk funktionsnedsättning. De utrymmen verksamheten 

disponerar idag kommer att minskas avsevärt och utbudet av kreativa stimulerande 

aktiviteter som hunddagis och bokbinderi – som dessutom kan leda till jobb - 

kommer att behöva avvecklas. Den nya lokaleffektiviseringen innebär också att 

lokalerna ska delas med hemtjänst, boendestöd och konferensverksamhet. 

 

Personalen vid Västerorts aktivitetscenter har i ett brev till de ansvariga politikerna 

skrivit bland annat följande: 

 

Att ta bort och dra ner på lokaler som är specialanpassade för just våra behov och 

pressa ihop många deltagare på liten yta är direkt olämpligt för vår målgrupp som 

inte är stresståliga och kan behöva avskildhet. Dessutom i en tid av pandemi blir det 

omöjligt att hålla avståndet. ….Vi vet om det ekonomiska läget, men bara för att det 

blir nedskärningar betyder det inte att besparingar görs i detta fall, varken 

ekonomiskt eller i mänskligt lidande. Vår målgrupp har redan i dag svårt att få sina 

röster hörda av samhället. ….. Vårt viktigaste uppdrag är att bryta deltagarnas 

isolering och ge dem en möjlighet att ha meningsfulla dagar. 

 

Listan på negativa effekter som förändringen kommer att medföra för de aktiviteter 

som finns idag kan göras lång. I stort sett kommer all verksamhet att påverkas 

negativt.  

 

Brukare, anhöriga och personal har erfarenhet av hur nedskärningar som 

genomfördes för några år sedan drabbade deltagarna. Några slutade att komma och i 

dagsläget sitter de isolerade i sina hem - eller så är de i behov av mer omfattande 

insatser – från både kommunen och specialistpsykiatrin.   

 

NSPH Stockholms län uppmanar politikerna i stadsdelsnämnden att stoppa beslutet. 

Många av de som deltar i verksamheten är dom som har störst behov av aktivitet och 

medmänsklig kontakt i vårt samhälle. Ta inte deras trygga, meningsfulla, stärkande, 

stimulerande och direkt livsviktiga sysselsättning ifrån dem. 
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