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Öppnande av nytt LSS-boende på Klämmavägen
Ärendebeskrivning
Från och med 2018 har nämnden övertagit ansvaret för Avdelningen för funktionsstöd,
AFF, från socialförvaltningen. Inom avdelningen ska behov av bostäder med särskild
service och daglig verksamhet tillgodoses enligt LSS, Lag om särskilt stöd och service till
vissa funktionshindrade. Under första kvartalet 2018 står 15 personer på kö till LSSboende varav 3 personer väntat mer än sex månader på plats. När en kommun inte
erbjuder plats vid LSS-boende inom 12 månader från beslut riskeras ett vite, och redan
under hösten 2018 kan Alingsås kommun bli tvungen att betala viten för personer med
beslut om boende enligt LSS som inte erbjudits bostad inom föreskriven tid.

Förvaltningens yttrande
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har i flera år haft andrahandsuthyrning av
lägenheterna i fastigheten på Klämmavägen 2. På första våningen ansvarar vård- och
äldreomsorgsnämnden sedan årsskiftet för den gruppbostad som avdelningen för
funktionsstöd har där. Lägenheterna på andra våningen har hyrts ut till studenter vid
handbollsgymnasiet och dessa avtal upphör i och med innevarande termins avslut.
Avdelningen för funktionsstöd har kartlagt vilken målgrupp som kan vara aktuell för en
bostad på Klämmavägen. Avdelningen har också haft muntlig kontakt med Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, eftersom de tidigare inte tillåtit flera gruppbostäder på samma
adress. IVO har vid dessa kontakter inte haft något att erinra mot ytterligare en
gruppbostad på Klämmavägen.
Ett tillskott av ett nytt LSS-boende med sex lägenheter, kan avhjälpa det akuta behovet
av bostäder för innevarande år och därmed skulle det inte uppstå några kostnader för
viten under 2018. I nämndens vårbokslut finns en beräknad viteskostnad om 1,5 mnkr
angiven.
Att öppna ett LSS-boende för sex personer i september 2018 medför kostnader
motsvarande ca 1,5 mnkr 2018 för vård- och äldreomsorgsnämnden. Samtidigt förbättras
ersättningen till Alingsås kommun från LSS-utjämningssystemet med ca 2,6 mnkr
avseende verksamhetsår 2018. För kommande år beräknas kostnad och intäkt motsvara
varandra.
Målgruppen som avdelningen för funktionsstöd ansvarar för omfattar alla åldrar och
förändringar av behov och insatser växlar genom livets alla faser. Idag finns ingen
möjlighet till boendekarriär och ingen stimulans till att skapa flyttkedjor. Insatser till
enskilda personer

är inte alltid heller helt anpassade för de varierande behoven när personer med olika
åldrar, intressen, förmågor och med varierande hälsa bor i samma gruppbostad. Det är
också svårare att bemanna med rätt kompetens och bedriva verksamheten
resurseffektivt med varierande behov i insatser och bemanningstäthet.
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen ser att det finns behov av att kartlägga och
beskriva de skiftande behoven av bostäder med varierad utformning och innehåll genom
dessa livsfaser. Detta för att få ett helhetsgrepp om bostadsbehoven och utifrån
underlaget ta fram en strategi för att kunna erbjuda rätt typ av boende när behoven
ändras.
Strategin skulle kunna omfatta såväl en plan för att erbjuda en egen bostad till den som
har fyllt 20 år och vill flytta hemifrån, som en plan för tillgodose så att en äldre person
inom målgruppen kan erbjudas ett anpassat boende utifrån dennes behov.
Dessa strategier finns inte idag och Vård- och äldreomsorgsförvaltningen ser att detta
verktyg kan behövas för att stå bättre rustad för att hantera boendefrågorna inom LSSverksamheten i framtiden.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
1. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen ges i uppdrag att öppna ett nytt LSS-boende
med 6 platser vid Klämmavägen från och med 2018-09-01.

2. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma till
nämnden i november 2018 med en boendestrategi för målgruppen inom
Avdelningen för funktionsstöd.

Beslutet ska skickas till
Handläggare

Catharina Johansson
Förvaltningschef
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