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Inventering av kommande permanenta behov för personer
av LSS-insatser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90 att
uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i form av
servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av insatser enligt Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med inventering av
kommande permanenta behov för personer i behov av LSS-insatser daterad den
28 december 2018.
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet.

Förslag
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta anse uppdraget slutfört samt att inventeringen läggs till
och fördjupas i den utredning som pågår vad gäller inventering av särskilt boende
för äldre.
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår vidare kommunstyrelsen
besluta att vart annat år, med start 2020, undersöka framtida behov hos de barn som
tillhör LSS för att följa deras utveckling och framtida behov av bostäder.

Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
föreliggande förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

ffl LJUSNARSBERGS
~KOMMUN

20181228

BoS

KS
KF

Svar uppdrag att inventera kommande permanenta
behov för personer i behov av LSS-insatser,
Kommunfullmäktige § 90, 20171212
Bakgrund
Socialchef fick i december 2017 i uppdrag;
-

att göra en inventering av kommande permanenta boendebehov i form av
servicebostäder eller gruppbosUider för personer i behov av LSS-insatser.

Metod
Samtal har förts tillsammans med LSS-handläggare för barn, socialchef och enhetschef för
Individ- och familjeomsorgen för att diskutera framtida behov av eventuella bostäder för
människor med funktionsnedsättning. LSS-handläggaren för barn har varit i kontakt med
föräldrar till barn inom personkretsen som inom de närmsta fem åren fyller 21 år.
I samband med att en skolrapport togs fram under 2017, påträffades uppgifter om att drygt
30 barn har rätt att söka LSS-insatser eftersom barnen tillhör personkrets enligt LSSlagsti ftning. Men i detta sammanhang är det viktigt att påpeka att det inte är säkert att
dessa barn har rätt till LSS-insats eller ens har behov av sådan.
Samtal har förts tillsammans med boendestödjare och enhetschef för Individ- och
familjeomsorgen, för att undersöka hur många individer inom boendestöd som är behov av
eventuella andra boendeformer eller stödinsatser. Vidare har samtal förts tillsammans med
biståndshandläggarna gällande detta då det är handlttggarna som fattar beslut om
omprövning eller upphörande av behov.

Gruppbostad/Servicebostad LSS
Bostäder för vuxna individer med funktionsnedsättning som tillhör lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade (LSS) finns bland annat i form av gruppbostad och
servicebostad. Skillnaden mellan gruppbostad och servicebostad är att en servicebostad

består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensamma utrymmen och en fast
personalgrupp. Lägenheterna kan ligga i samma eller kringliggande hus. En gruppbostad är
till för de individer som har ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov samt
behöver kontinuerlig närvaro av personal (Socialstyrelsen, 2017: !).

Gruppbostäder i Ljusnarsbergs kommun
I Ljusnarsbergs kommun finns i dagsläget två gruppbostäder, Kata och Bergsmansvägen,
men det finns ingen servicebostad. På Kata bor det fem personer. De boendes medelåldern
är 61,8 år. På Bergsmansvägcn bor det fyra personer. De boendes medelåldern är 42,5 år.
Kartläggning
Enligt den ka1iläggning som genomfö1is är det cirka fem barn som är behov av framtida
stödinsatser födda mellan 1999-2003. Utifrån de samtal med föräldrar som LSShandläggare har fört framkommer det att ingen av dessa barn är i behov av gruppbostad.
Däremot skulle dessa barn ha behov av andra stödinsatser såsom utökad boendestöd eller
så kallad servicebostad. Det är svårt att förutspå framtida behov i yngre åldrar då deras
funktionsnedsättning kan förändras med ålder. Det kan medföra eventuellt större behov av
insatser eller kanske inga alls. Förslag är att vart annat år undersöka framtida behov hos de
barn som tillhör LSS för all följa dess utveckling.

Boendestöd
Boendestöd beviljas utifrån socialtjänstlagen (SoL) och ges som bistånd i form av stöd i
den dagliga livsföringen i eget boende. Insatsen är riktad till särskilda målgruppen, såsom
bland annat personer med funktionsnedsättning eller missbruksproblem. Stödet anpassas
utifrån individens behov och möjligheter att kunna utveckla ett normalt vardagsliv
(Socialstyrelsen, 2017:2).
Idag har 18 personer beviljat boendestöd i Ljusnarsbergs kommun. Cirka fem personer är
behov av utökade stödinsatser. Vissa av dessa personer tillhör LSS. Insatser som
individerna skulle vara behov av är någon form av servicebostad eller utökat boendestöd.

Framtida behov
I den mindre kommunen är det svårt att kunna erbjuda alla insatser enligt olika lagrum, i
den egna kommunen. Däremot har kommunen en skyldighet att tillgodose invånarnas
behov av stödinsatser. Ljusnarsbergs kommun har behov av att utöka stödinsatser för vissa
människor inom LSS och boendestöd. Med tanke på att det är få individer som är behov av
utökat stöd anses det inte bärkraftigt att inrätta någon form av servicebostad. Dock har
dessa personer behov av utökning av stöd insatser och kommunen har en skyldighet att
tillgodose dessa.
Ett förslag skulle kunna vara att utöka innehållet i boendestöd och införa tre olika
områden;
•

Funktionsnedsättning

•

Missbruk
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•

Familj

I och med denna utformning kommer det behövas en utökning med personal.
Boendestödets utformning behöver också ses över. Idag ges insatsen mellan klockan 8-17
på vardagar. De flesta individer har idag insatser en till två gånger i veckan. För att kunna
möta invånarnas behov av stödinsatser behöver boendestöd kunna ges dagligen och även
på kvällar och helger. Tydliga riktlinjer för boendestöd behöver upprättas.
Till de individer som inte tillgodogör sig insatser inom boendestöd får övervägande om att
köpa insatser av andra närliggande kommer alternativt privata bolag.

Slutsatser
Sammanfattningsvis kan konstateras att en boendeutredning med helhetssyn behöver göras
för ett långsiktigt ställningstagande av behovet gällande anpassade bostäder och utökade
stödinsatser till människor med funktionsnedsättning.
För närvarande pågår utredning om framtida behov av vård- och omsorgsboende för äldre,
så kallade särskilt boende för äldre - SÄBO. Ovan inventering föreslås utgöra grund till
fo11satt utredning inom området samt tillfogas utredningen kring särskilda boenden.

Förslag till beslut:
att Kommunfullmäktige uppdrag enligt§ 90 20171212 anses vara utfört.
att ovan inventering läggs med och fördjupas i den utredning som pågår vad gäller
inventering av särskilt boende för äldre.
samt att kommunstyrelsen vidare beslutar:
att vart annat år, med start 2020, undersöka framtida behov hos de barn som tillhör
LSS för att följa dess utveckling och framtida behov av bostäder.

Marie-Louise Forsberg-Fransson
Socialchef/bitr. kommunchef
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