NORDANSTIGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2014-05-26

1 (2)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö
Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 – 11:30

Beslutande

Åke Bertils (S)
Yvonne Kardell (C)
Sigbritt Persson (S)
Leena Lindblom (M)
Lisbeth Lagerborg (FP)
Eva Mors (C)
Emmeli Jonsson (C)

Ordförande

Tjänstg. Ers. för Charlotte Klötz (FP)
Tjänstg. Ers. för Anders Engström (S)

Övriga deltagande

Ulla Britt Hånell
David Lindqvist
Malin Ruthström

Utses att justera

Yvonne Kardell (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret I Bergsjö 2014-06-09

Sekreterare
Socialchef
Vård- och
omsorgschef

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

51

Ulla Britt Hånell

Ordförande
Åke Bertils

Justerande
Yvonne Kardell

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
omsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2014-06-09

Anslaget sätts upp

2014-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrift

Ulla Britt Hånell

Anslaget tas ner

2014-07-02

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Sammanträdesprotokoll
2014-06-09

2 (2)

§ 51
Serviceboende enligt LSS
Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är
att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra.
Att leva som andra innebär bl.a. att ha möjlighet att bo som andra – att
ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel.
Kommunen har idag enbart 2 gruppbostäder inom LSS 9:9 och därmed
råder det brist på bostäder med särskild service enligt 9:9 LSS.
Kommunen kan idag alltså inte erbjuda fullvärdigt mellanboende.
Att vi ej har den typen av boendeform har medfört att vi har ett beslut
som ej är verkställt. Förvaltningen finner det både lämpligt och möjligt
att upprätta en servicebostad i Hassela. Servicebostaden skulle till en
början bestå av en lägenhet om tre rum och kök som är
servicebostadens gemensamma lokaler. Till detta börjar vi med en eller
två lägenheter som personer med beslut kan erbjudas inflyttning till.
Om behov uppstår kan vi ansluta fler lägenheter till servicebostaden.
Servicebostad
En servicebostad (enligt LSS) är en mellanboendeform med fullvärdiga
lägenheter och där dygnet-runt-stöd kan erbjudas i den egna
lägenheten utifrån den enskildes behov. Servicebostad innebär
lägenheter som är fritt utplacerade i ett bostadshus och i nära
anslutning till lägenheterna ska det finnas gemensamhetslokaler.
Kostnader:
Personal som behövs för att täcka behovet är beräknat till 6 personal
fördelat på 2 tjänster a 100 % och 4 tjänster a 75 %.
Hyra för lägenhet som skall utgöra gemensamhetslokalerna samt inköp
av inventarier till den lägenheten.
Förslag till beslut:
- Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en servicebostad
enligt LSS.
-

Att förvaltningen tillskjuts medel för den utökade verksamheten.

Omsorgsutskottets förslag
Föreslå kommunstyrelsen besluta

Justerandes signatur

-

Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en servicebostad
enligt LSS.

-

Att förvaltningen tillskjuts medel = 3,1 miljoner, för den utökade
verksamheten.
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