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§ 113 Ansökan om utökad budgetram för
servicebostäder enligt LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige via
kommunstyrelsen anhålla ett utökat kommunbidrag om 1 980 tkr per
år för ökade kostnader i Socialförvaltningen för att tillskapa
ytterligare servicebostäder LSS med tillhörande baslägenhet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, 9§9 Bostad med särskild service för vuxna, ska
kommuner inom 3 månader tillgodose den sökandes behov av en
bostad.
En servicebostad består av ett antal lägenheter med dygnet-runtstöd, utifrån den enskildes behov. Stödet ska ges av fast anställd
personal. Det ska finnas gemensamma utrymmen för service och
gemenskap. Detta boendealternativ är en mellanform av bostad,
mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i
en gruppbostad. Rätten till bostad enligt LSS avgörs av den enskildes
behov och inte tillgången till bostäder i kommunen
Antalet ansökningar ökar markant till Myndighetsenheten, fler
personer ansöker om LSS boende 9:9 och har behov av insatsen.
Myndighetsenheten beräknar att bifalla 8 ansökningar innan
sommaren 2018.
Idag finns det 4 icke verkställda beslut som kommunen riskerar
vitesföreläggande för från IVO. Kostnad per år och individ för ett
icke verkställt beslut är ca 900 000 kr.
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Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, 9§9 Bostad med särskild service för vuxna, ska
kommuner inom 3 månader tillgodose den sökandes behov av en
bostad. Hörby kommun kan inte verkställa beslut gällande
servicebostäder eftersom inga bostäder med särskild service finns.
Kommunen riskerar vitesföreläggande från Inspektionen för Vård
och Omsorg (IVO). Hörby kommun får inte heller ta del av pengar i
utjämningssystemet. Utjämningssystemet syfte är att bl a tillgodose
en jämlik och rättvis tillgång på stöd och service till målgruppen i hela
landet

Byggmästargatans LSS boende, 6 boende, flyttas över till nytt
serviceboende på ”Statoil” och därmed används befintlig personal
men viss utökning inom personalen krävs för att tillgodo se det
utökade antalet brukare. Den ökade kostnaden medför samtidigt en
beräknad reducering av utbetalningen till LSS-utjämningssystemet
på kommunnivå med 6 900 tkr per år vilket medför ett beräknat
positivt nettobidrag till kommunen med 4 920 tkr per år.
Kalkyl servicebostäder med tillhörande baslägenhet

Resultateffekt

Beräknad kostnadsminskning LSS-utjämningen per år (8 platser) 6
900 tkr *
Hyreskostnad för baslägenhet per år

- 80

tkr **
Personalkostnad 4,0 årsarbetare
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tkr **
Övriga driftskostnader per år

- 100

tkr **
Resultateffekt (överskott) per år för kommunen som helhet 4 920 tkr

* Minskade kostnader per år i kommunen centralt, 6 900 tkr, från
och med 2018
** Ökade kostnader per år inom socialförvaltningen, - 1 980 tkr, från
och med 2018
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott (2018-05-17 SNAU §162).doc
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