
 

1 

 

  20190724  

  

 Bildnings- och Sociala utskottet 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Svar inventering av kommande permanenta 

boendebehov för personer av LSS-insatser, Kf § 6  
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 februari 2019, § 6, att inventering 

av kommande permanenta boendebehov av personer av LSS-insatser fördjupas i den 

utredning som pågår vad gäller inventering av särskilt boende för äldre.  

I föregående utredning beskrevs insatserna boendestöd enligt SoL samt bostad med 

särskild service (gruppbostad och servicebostad) enligt LSS. En fördjupad utredning har 

gjorts utifrån resultatet i föregående utredning och återigen har en inventering gjorts av 

antal personer med eventuella behov av utökat boendestöd eller plats på bostad med 

särskild service. En inventering av hur andra kommuner har organiserat sig inom området 

har också genomförts.  

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.   

Samtal har förts tillsammans med boendestödjare och enhetschef för Individ- och 

familjeomsorgen (IFO), för att undersöka hur många individer inom boendestöd som är 

behov av eventuella andra boendeformer eller utökat boendestöd. Vidare har samtal förts 

tillsammans med biståndshandläggarna då det är handläggarna som fattar beslut om 

omprövning eller upphörande av behov.  

Enhetschef IFO, enhetschef funktionsstöd och kvalitetssamordnare har även haft dialog 

med Laxå kommun och Lindesbergs kommun. Utifrån dessa samtal har det framkommit 

hur dessa kommuner arbetar med boendestöd men även om servicebostäder inom SoL och 

LSS. Hällefors kommun har även fått förfrågan gällande dialog men ingen återkoppling 

har skett.  
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Gruppbostad, servicebostad och boendestöd – jämförelse andra 

kommuner  

Ljusnarsbergs kommun 

I Ljusnarsbergs kommun finns i dagsläget två gruppbostäder, Kata och Bergsmansvägen, 

men ingen servicebostad. På Kata bor det fem personer. På Bergsmansvägen bor det fyra 

personer. 

I kommunen är det i dagsläget 22 personer som har boendestöd varav 16 har psykisk 

funktionsnedsättning och 6 har missbruksproblematik. Kommunen har 2,0 årsarbetare som 

arbetar inom boendestöd. Stöd av insatser ges vardagar mellan 08.00-17.00 och varierar 

utifrån individens behov. Oftast ges stödet en till två dagar i veckan under cirka en timme 

per tillfälle. Ljusnarsbergs kommun har inga riktlinjer varken för handläggning eller 

verkställighet för boendestöd.  

Laxå kommun 

I Laxå kommunen med cirka 5 500 invånare finns två gruppbostäder med totalt elva 

platser. Det finns också åtta lägenheter som beskrivs som servicebostäder enligt LSS.  

Laxå kommun stödjer ungefär 40 servicemottagare enligt insatsen boendestöd, där ungefär 

hälften utgör människor med psykisk funktionsnedsättning och hälften med 

missbruksproblematik. Laxå kommun har 4,0 årsarbetare som arbetar som boendestödjare 

och ger stöd vardagar klockan 08.00-16.00. Dock finns det möjlighet att delta på 

gemensamma aktiviteter lördagar och söndagar mellan 08.00-12.00. Även efter klockan 

09.30 på vardagar erbjuds gemensamma aktiviteter såsom friskvård och föreläsningar. 

Laxå kommun anser att boendestödsinsatserna är rätt dimensionerade och att 

servicemottagarna får tillräckligt stöd utifrån sina behov. Laxå kommun har utarbetade 

riktlinjer för handläggning och verkställighet gällande boendestöd.  

Lindesbergs kommun 

I Lindesbergs kommun med cirka 24 000 invånare finns 12 gruppbostäder och 2 

servicebostäder enligt LSS. Det planeras en bostad med särskild service enligt SoL för 

människor med missbruksproblematik tillsammans med närliggande kommuner.  

Anledningen till att Lindesbergs kommun valdes ut var för att de har uppdelat sitt 

boendestöd i tre områden och det var intressant att se om detta upplägg skulle passa i 

Ljusnarsbergs kommun.  

Lindesbergs kommun har uppdelat boendestöd i dessa områden: 

 Psykisk funktionsnedsättning (61 personer) 

 Ensamkommande flyktingbarn (14 personer). I denna grupp inkluderas även 

institutionsplacerade ungdomar, dock är inga aktuella i dagsläget.  

 Barnfamiljer (10 familjer) 
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Totalt 7,0 årsarbetare finns att tillgå till dessa tre områden. Dock sker stöd till människor 

med funktionsnedsättningar av personal från gruppbostäder. Lindesbergs kommun har fått 

förändrat sitt arbetssätt då neddragning av personal skedde under 2018. Arbete över 

gränserna och ett nära samarbete i personalgrupperna sker. Stödet ges på dagtid mellan 

08.00-17.00 med undantag för ungdomarna där stöd ges kvällstid och även beredskap 

nattetid. Lindesbergs kommun har utarbetade riktlinjer för handläggning och verkställighet 

gällande boendestöd. 

Kartläggning 

Barn/unga vuxna som är i behov av gruppbostad/servicebostad 

Utifrån den kartläggning som genomförts framkommer det att det i dagsläget är cirka en 

till två unga vuxna som tillhör LSS som är behov av plats på gruppbostad eller 

servicebostad. Det finns cirka tre individer till som skulle kunna platsa inom denna 

kategori men utifrån samtal med föräldrar kommer en flytt från föräldrahemmet inte ske på 

flertal år. Med anledning av att det är så få individer anses det inte hållbart att inrätta fler 

gruppbostäder eller servicebostäder i kommunen. I de fall det råder full beläggning på 

kommunens gruppbostäder får plats i annan kommun eller privat utförare upphandlas.  

Vuxna som är i behov av utökat stöd/servicebostad 

Utifrån den kartläggning som genomförts framkommer det att det i dagsläget är cirka två 

till tre personer som är i behov att utökat stöd, antingen i form av boendestöd eller 

servicebostad. Dock är det oklart om dessa personer kommer vilja ta emot utökat stöd eller 

flytta till ett sådant boende. Utifrån denna kartläggning anses det inte motiverat att i 

dagsläget utöka boendestöd eller inrätta servicebostäder i kommunen. I de fall individen 

önskar och har rätt till utökat stöd bör plats i annan kommun eller privat utförare 

upphandlas.  

Slutsatser 

Utifrån det kartläggning som genomförts framkommer det att i dagsläget inte anses vara 

motiverat att inrätta någon form av gruppbostad/servicebostad eller utöka boendestöd i 

Ljusnarsbergs kommun.  

I tidigare skrivelse kom förslag på indelning av boendestöd i olika områden, där bland 

annat barnfamiljer var en kategori. Det anses vara för få ärenden för att inrätta en sådan 

organisation i Ljusnarsbergs kommun. I de fall familjer är i behov av denna typ av insats 

anses det vara mer hållbart att isåfall köpa in den tjänsten. I och med att insatsen kan 

variera under tid finns det risk att kommunen upprättar en organisation med anställda där 

det kan råda arbetsbrist under perioder.  

Däremot anses arbetssätt och tankesätt i Laxå kommun angående gemensamhetsaktiviteter 

för människor med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik 

intressant. Eventuellt skulle detta arbetssätt kunna implementeras i kommunen men kräver 

både tid och resurser.  
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Denna skrivelse är ett första led i att börja fundera över om det är något kommunen skulle 

vilja arbeta utifrån i framtiden. Dock anses det inte vara rätt tid att genomföra detta i 

dagsläget.  

Löpande inventering av behov av utökat stöd eller plats på bostad med särskild service för 

vuxna människor med funktionsnedsättning/missbruksproblematik bör genomföras i 

samband med den inventering av barn som ska påbörjas under 2020. Detta för att få en bild 

av hur framtida behov kan komma att se ut. 

I Ljusnarsbergs kommun saknas riktlinjer för handläggning och verkställighet av 

boendestöd. Detta kan skapa osäkerhet vid både handläggning och utförande av insatser. 

Det kan även medföra att individen inte får det stöd och hjälp den har behov av. Därför bör 

riktlinjer för handläggning och verkställighet upprättas.   

Förslag till beslut 

 att vart annat år, med start 2020 (i samband med inventering av framtida behov av 

barn som tillhör LSS), inventera framtida behov av utökat boendestöd eller plats på 

bostad med särskild service för vuxna individer med 

funktionsnedsättning/missbruksproblematik. 

 att upprätta riktlinjer för handläggning och verkställighet för boendestöd. 

Marie-Louise Forsberg-Fransson                                                                                                                          

Socialchef/bitr. kommunchef 

Camilla Hofström 

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen 

Margareta Emnegard 

Enhetschef Enheten för funktionsstöd 

Kristin Högberg 

Kvalitetssamordnare 

 


