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Socialnämnden

Behov av boende med särskild service jml LSS
samt boende jml SoL inom OF
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att HFAB skall
tilldela Omsorg om personer med funktionsnedsättning inom Social sektor en lägenhet
per år ur lägenhetsbeståndet.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har i nuläget tre gruppbostäder, Vinkelgatan, Rundgatan och Norrevärn
med totalt 19 platser samt Apoteksgatan som är ett boende inom socialpsykiatrin med
fem platser. Utöver detta så blockförhyr kommunen sex platser på Södra Munkarp (vilket
drivs av Attendo) samt köper fem externa platser för medborgare som har behov som inte
kan tillgodoses i kommunens egen verksamhet. Dessa lägenheter/platser tillgodoser
befintligt behov av boendeplatser men verksamheten för personer med
funktionsnedsättning märker en utveckling mot ett ökat behov av mer individanpassade,
individuella bostäder.
Verksamheten ser ett behov av att framåt kunna knyta satelitlägenheter till befintliga
boenden för att bättre kunna svara upp mot ovan beskriven utveckling.

Ewa Näslund

Leona Stehn

Socialchef

verksamhetschef

Beslutsunderlag
Inom verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning finns bostäder
med särskild service till personer med funktionsnedsättning.
Vuxnas rätt till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) regleras i 9 kap 9 § p. 9 LSS.
Bostäder enligt denna punkt finns i tre huvudformer:
a. En särskilt anpassad bostad utan fast bemanning som anvisas av kommunen.
b. En servicebostad med visst fast basstöd genom fast anställd personal.
c.

En gruppbostad där det krävs fast bemanning som i huvudsak ska täcka
medborgarnas hela stödbehov.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2019-03-14

SN 2019/100

2 (2)

SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

Bostäder med särskild service enligt ovan beviljas enligt 9 kap 9 § LSS och boende inom
socialpsykiatrin beviljas enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) efter utredning av
biståndshandläggare.
LSS-lagstiftningens målsättning är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhällslivet för de personer som anges i 1 § LSS, det vill säga personer med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med förvärvade hjärnskador
eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt
åldrande. Genom insatser enligt LSS ska medborgaren tillförsäkras goda levnadsvillkor (7
§ LSS).
Insatser som beviljas enligt SoL ska vara av god kvalitet (3 kap 3 § SoL) och bistånd
enligt 4 kap1 § SoL ska tillförsäkra medborgaren en skälig levnadsnivå och biståndet ska
utformas så att det stärker medborgarens möjligheter att leva ett självständigt liv.
Höörs kommun har i nuläget tre gruppbostäder, Vinkelgatan, Rundgatan och Norrevärn
med totalt 19 platser samt Apoteksgatan som är ett boende inom socialpsykiatrin med
fem platser. Utöver detta så blockförhyr kommunen sex platser på Södra Munkarp (vilket
drivs av Attendo) samt köper fem externa platser för medborgare som har behov som inte
kan tillgodoses i kommunens egen verksamhet. Dessa lägenheter/platser tillgodoser
befintligt behov av boendeplatser men verksamheten för personer med
funktionsnedsättning märker en utveckling mot ett ökat behov av mer individanpassade,
individuella bostäder vilka nämns under punkt a och b ovan. Detta behov finns utifrån att
medborgarnas behov och problematik förändrats och det blir allt svårare att tillgodose
främst yngre medborgares behov i gruppbostäder.
Likaså upplever verksamheten även att det blir allt svårare att bedriva en kvalitativ
verksamhet där flera personer med funktionsnedsättning bor gemensamt i en
gruppbostad just utifrån medborgarnas olika behov och funktionsnedsättning.
Verksamheten ser ett behov av att framåt kunna knyta satelitlägenheter till befintliga
boenden för att bättre kunna svara upp mot ovan beskriven utveckling och föreslår därför
Socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att HFAB årligen ska tilldela
Omsorg om personer med funktionsnedsättning en lägenhet ut lägenhetsbeståndet.

