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Ansökan om utökad budgetram för drift av
Önnebo som gruppbostad enligt LSS
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige via kommunstyrelsen
anhålla om ett utökat kommunbidrag om 2 200 tkr för att kunna driva
Önnebo som gruppbostad LSS med plats till 6 boende enligt gällande
lagstiftning.
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige via kommunstyrelsen
anhålla om ett investeringsanslag om 450 tkr för inköp av inventarier till
gemensamhetslokaler och personalutrymmen i samband med start av Önnebo
som gruppbostad LSS med plats till 6 boende enligt gällande lagstiftning.

Sammanfattning av ärendet
På gruppbostaden Lågedammsgatan bor 10 personer fördelat på två våningar.
Enligt LSS lagstiftningen får det endast bo 5-6 personer per gruppbostad. På
andra våningen finns för de boende inga gemensamhets utrymmen (allrum
och kök) och för personalen inga personalutrymmen eller personaltoalett.
Lågedammsgatans gruppboende, och då främst andra våningen, är inte
godkänd som gruppbostad. En ersättningslokal för Lågedammsgatans andra
våningen behövs för att kunna bedriva verksamheten enligt gällande
lagstiftning.

Beskrivning av ärendet
Önnebo kan vara ett alternativ som ersättningsgruppbostad för
Lågedammsgatans andra våning med plats för 6 boende, vilket då innebär
utökning med en gruppbostadsplats (Lågedammsgatans andra våning 5
boende).
Hemtjänstlokal landsbygd söder
Utöver gruppbostadsplatserna med tillhörande personalutrymmen finns på
Önnebo även utrymme för en lägenhet som samlingslokal för
hemtjänsten/hemvårdens personal landsbygd söder. Denna lokal/lägenhet
kan anpassas med en egen ingång utifrån och blir på detta sätt avskild från
gruppbostaden.
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Personalresurser
Personalresurser till Önnebo genom omfördelning av personal inom befintlig
budgetram plus en utökning med tre nya tjänster (två tjänster som vaken
nattpersonal och en tjänst dagtid för att kunna täcka helgbemanningen).
Vid frånvaro i den löpande verksamheten, om Önnebo blir ett gruppboende,
finns inga samordningsmöjligheter av personal utan samtlig frånvaro måste
ersättas.
Brukaregrupp
- Alternativ 1: Äldre pensionerade vårdkrävande brukare som inte
längre har daglig verksamhet. Alternativet bygger på att de tilltänkta
brukarna och/eller deras god man/förvaltare tackar ja till en flytt till
Önnebo
Alternativet kräver vaken nattpersonal.
Andra våning Lågedammsgatan ändras till
serviceboende/servicelägenheter enligt LSS
-

Alternativ 2: De fem för närvarande boende på Lågedammsgatans
gruppboende andra våning flyttar till Önnebo plus att en lägenhet
erbjuds till annan brukare. Vad gäller detta alternativ är det oklart hur
besittningsrätten för de som idag bor på Lågedammsgatans andra
våning ska tolkas.
Alternativet kräver vaken natt personal.
Andra våning Lågedammsgatan ändras till
serviceboende/servicelägenheter enligt LSS.

Kostnadskalkyl
Driftbudget
Tillkommande Kostnader
- Hyreskostnad
- 2 nya tjänster vaken nattpersonal
- 1 ny tjänst dag/kvällspersonal
- Handikappanpassad buss med ramp
- Material, telefoni, larm, m m
Tillkommande Intäkter
- Hyresintäkter från de boende
Nettokostnad/behov utökad budgetram

- 675 tkr
- 1 000 tkr
- 550 tkr
- 300 tkr
60 tkr
385 tkr
- 2 200 tkr

På sikt kostnadsminskning LSS –utjämningssystemet på grund av utökning
med en boendeplats, från 5 platser Lågedammsgatan andra våning till
6 platser Önnebo.
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Investeringsbudget
För start av Önnebo som gruppbostad LSS med plats till 6 boende krävs ett
investeringsanslag (engångsbelopp) på 450 tkr för inköp av inventarier till
gemensamhetslokaler samt personalutrymmen.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige via kommunstyrelsen
anhålla om ett utökat kommunbidrag om 2 200 tkr för att kunna driva
Önnebo som gruppbostad LSS med plats till 6 boende enligt gällande
lagstiftning.
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige via kommunstyrelsen
anhålla om ett investeringsanslag om 450 tkr för inköp av inventarier till
gemensamhetslokaler och personalutrymmen i samband med start av Önnebo
som gruppbostad LSS med plats till 6 boende enligt gällande lagstiftning.
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