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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Angående nytt gruppboende LSS vid fastigheten Nestorn 2 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner vård- och omsorgsnämndens hemställan om 

nybyggnation avseende 6 platser i gruppbostad (bostad med särskild service en-

ligt LSS) för uppförande/färdigställande under 2019, enligt protokoll VON 

2018-03-27 § 47. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner att Tingsrydsbostäder AB genomför nybyggnat-

ionen enligt bolagets hemställan i protokoll Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 21.  

 

Dåvarande socialförvaltningen och nuvarande vård- och omsorgsförvaltningen har se-

dan 2016 genomfört flera utredningar för de behov som finns inom verksamheten om-

sorg funktionsnedsättning. Dessa visar att det finns ca 8 ungdomar som har behov av 

bostad med särskild service och att samtliga önskar Tingsryd som bostadsort. Samtal 

och utredning i vård- och omsorgsförvaltningen samt lokalförsörjningsutskottet har ut-

mynnat i förslaget att lägga boendet intill en bostadsfastighet och mer specifikt pekat ut 

fastigheten Nestorn 2 som lämplig. Tingsrydsbostäder AB har föreslagits som ansvarig 

för byggnationen och bolaget har tagit fram en kostnadskalkyl för projektet. Vård- och 

omsorgsnämndens kostnadskalkyl för den löpande driften baseras på att öppning av nytt 

LSS boende kan ske vid halvårsskiftet 2019 samt att befintligt LSS boendet Hagen i 

Väckelsång läggs ned. De ökade kostnaderna finansieras helt eller delvis inom ramen 

för LSS-utjämningen, men faller ut först efter två år.  

 

Tingsrydsbostäder AB hemställer också om godkännande för att kunna utföra nybygg-

nationen. Av ägardirektiv för bolaget framgår att fullmäktiges godkännande krävs för 

investeringar över en viss nivå, en nivå som överskrids med den begärda investeringen. 

 

Ärendets beredning 

 

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen vad gäller beslutsprocess och 

ekonomi. Innehållet i denna tjänsteskrivelse har förankrats hos ekonomichefen.  

 

 

Jörgen Wijk 

 

Kommunsekreterare 

Jörgen  Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

Nybyggnation av LSS-boende i Tingsryd 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna byggnation av nytt LSS-boende på fastigheten Nestorn 2, 
Tingsryd. 

2. Hemställa hos Tingsryds kommunfullmäktige om att godkänna 
nybyggnation av LSS-bostäder på fastigheten Nestorn 2, Tingsryd. 

3. Godkännande och hemställan gäller under förutsättning att Tingsryds 
kommunfullmäktige godkänner Vård och Omsorgsnämndens begäran 
enligt§ 47 Ny gruppbostad LSS. 

Beskrivning av ärendet 

VD Victoria Magnesson redogör förslaget nybyggnation av LSS-boende i 
Tingsryd enligt VON§ 47 Ny gruppbostad LSS till en uppskattad kostnad 
om 12 mkr (bil 2). 

Utdrags bestyrkande 
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Tomas Johansson 
0477 -44238 
tomas.johansson@tingsryd.se 

Dnr 2018/83 7 44 Bilaga 1 

Uppskattat kostnadskalkyl avseende nybyggnad av LSS boende Nestorn 2 i Tingsryd 

Uppskattningen av kostnaden för nybyggnation av LSS boende likt befintligt boende och i 
anslutning till befintligt boende på Nestorn 2 i Tingsryd 
Som underlag har använts lokalspecifikation från Socialförvaltningen daterad 2017-03-21, 
produktionskostnadssammanställning befintligt LSS boende 2013 samt referensobjekt i 
sektionsfakta. 
Beräkningen har gjorts utifrån en area om ca 480 m2 och en uppskattad produktionskostnad 
om 25000: - per m2 

Total uppskattad kostnad ca 12 miljoner 

Under dessa förutsättningar kommer hyran att uppgå till omkring 864000: -/år 
Hyran kommer naturligtvis att beräknas utefter den verkliga kostnaden vid eventuell 

byggnation. 

Kostnaden skall betraktas som en grov uppskattning, mycket kommer att påverkas av hur 
marknaden ser ut vid tiden för upphandling. 

Tomas Johansson 
2018-01-08 



LSS-utjämning 

Nytt boende 
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Personalkostnader 
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l'.JTingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Martin Hansson 
0477- 44 319 

Martin.hansson@tlngsryd.se 

Dnr2018/83 744 

2017-10-25 

Riskanalys för nytt gruppboende LSS 

Bilaga 3 

Undertecknad har tidigare lämnat över en lokalbehovsspecifikation för nytt gruppbo
ende LSS till lokalförsörjningsutskottet. I denna specifikation redogörs för att förvalt
ningen har kartlagt de behov som finns av bostäder under perioden 2017-2030. Denna 
kartläggning visar att det finns ca 8 ungdomar som väntas inneha behov av bostad med 
särskild service i form av gruppbostad under denna period. Socialförvaltningen (nuva
rande Vård- och omsorgsförvaltningen) har av Socialnämnden fått i uppdrag att ta 
fram förslag hur detta behov ska kunna mötas. I uppdraget ligger också att hänsyn ska 
tas till omsorgstagares önskemål om bostadsort. LSS handläggare har kontaktat de 
aktuella ungdomarnas föräldrar samt företrädare och samtliga har uppgivit önskemål 
om Tingsryds tätort som placering för ett nytt gruppboende. 

Efter vidare utredning i lokalförsörjningsgruppen med representanter från Vård- och 
omsorgsförvaltningen så har frågan om placering av ett nytt LSS boende skulle kunna 
vara i bottenplan på vanlig bostadsfastighet, men pga dessa personers neuropsykia
triska funktionsnedsättning så finns sociala hinder för denna typ av blandboende, där 
av är alternativet med kombination av annat boende/verksamhet inte aktuellt. Där
med är slutsatsen att placering för nytt boende måste ske på annat sätt. I en invente
ring av lämpliga fastigheter har fastigheten Nestorn 2 kommit upp som lämpligt för
slag. Granne med Nestorn 2 finns två andra gruppbostäder (Sandgatan och Björkvä
gen) samt en servicebostad (Sandgatan) belägna. I Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd {SOSFS 2002:9) finns regelverket kring att placera gruppbostäder intill 
varandra: 

Bostad utan institutionell prägel 
Allmänna råd 
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna en
ligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara 
belägen i nära anslutning till 

- en annan sådan bostad, eller 
- andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boende-
former för äldre. 

Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna sam lokaliseras med 
lokaler för daglig verksamhet. En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att 
en bostad med särskild service bör finnas i en miljö som ger förutsättningar för den 
enskilde att delta aktivt i samhällslivet. Av förarbetena till LSSS framgår att gruppbo
städer bör vara förlagda till vanliga bostadområden och att de bör utformas och lokali
seras så att de inte får en institutionell prägel. I detta sammanhang nämns inte ser-
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vicebostadens utformning, En koncentration av bostäder med särskild service och 
andra sociala verksamheter bidrar inte till att skapa jämlika levnadsvillkor för dem som 
bor där och underlättar inte för den enskilde att leva som andra (socialstyrelsen). 

Som framgår av regelverket bör således bostäder med särskild service inte vara be
lägna i nära anslutning till varandra. 

Vad ser vi som risker med att bygga ett boende på denna plats? 
Den risk som finns genom att bygga en gruppbostad i närheten av annan gruppbostad 
är att området kan bli stigmatiserat som ett LSS-område. 

Vad ser vi för fördelar/möjligheter? 
Enligt socialstyrelsens mening bör gruppen i en gruppbostad vara liten. Samtliga per
soner skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppens sammansättning har dessutom 
stor betydelse för att skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de bo
ende. Ett positivt samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. 
För att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för 
stor. Då Tingsryd är en liten ort kan det vara svårt att skapa en sammansättning av de 
boende som ger förutsättning för gemenskap enligt ovan. 

Samlad bedömning 
Vi bedömer att det kan vara positivt att ha grannar (annan gruppbostad) som 
man kan umgås med och göra fritidsaktiviteter tillsammans med. 
Vi bedömer att det kan vara positivt att ha nära till kompisens lägenhet för att 
umgås och ta en fika. 
Vi bedömer att det kan vara positivt att ta sällskap till daglig verksamhet. 
Vi bedömer att det kan vara positivt att ha nära till samhällslivet, de kulturella
och fritidsaktiviteter som erbjuds. 
Vi bedömer att det kan vara positivt genom att få olika samordningsvinster i 
olika sammanhang. 
Vi bedömer att eftersom föreslagen fastighet ligger integrerad med ett stort vil
laområde samt även granne med ett studentboende så minskas risken för in
stitutionell prägel. 

Martin Hansson 
Vård- och omsorgschef 
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Martin Hansson 
0477 44319 
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Dnr 2018/83 744 Bilaga 4 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2016-08-01 

Till socialnämnden 

Plan för funktionshinderomsorgens 
framtida behov av boende. 

2017-2030 
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Socialnämndens vision 

" Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och 

delaktighet" 

Tingsryds kommun arbetar med målstyrningsmodellen balanserad styrning utifrån fem 
perspektiv: medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process. 

Förord 

Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionshinder skall ha möj
lighet 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 (Socialstyrel
sen 2003). 

"Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna iden
titeten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest ele
mentära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den 
plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhälls
livet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag 
i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för perso
ner med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer" (prop. 

1992/93:159 s. 83). 

En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionshinder goda levnadsvill
kor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. En intention med LSS är att 

säkerställa rätten till en sådan bostad. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och all
männa råd om bostad med särskild service för vuxna (SOFS 2002:9) för att ge vägled

ning för tillämpningen av LSS. 

Mål för handikappolitiken 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken redovisas att målen är: 

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

• ett samhälle utformat så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 
delaktiga i samhällslivet 

• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar samt kvinnor och män med 
funktionshinder. 

Tingsryds kommun 
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För att uppnå målen skall det handikappolitiska arbetet särskilt inriktas på att: 

• identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället för människor med 
funktionshinder 

• förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktionshinder 

• ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självstän-
dighet och självbestämmande (Från patient till medborgare prop. 1999/2000:79). 

De övergripande mål som presenterades i den nationella handlingsplanen ligger fast; en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, ett samhälle som utformas så att männi
skor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jäm
likhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsätt
ning. Alla insatser mot målen ska präglas av att identifiera och undanröja hinder för full 
delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning, 
att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa förutsättningar för självstän
dighet och självbestämmande. För att insatser som syftar till att ge människor med 
funktionsnedsättning stöd ska leda till full delaktighet i samhället så måste arbetet 
framåt präglas av att förbättra tillgängligheten och användbarheten i människors vardag. 
(Regeringens skrivelse 2009/10: 166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för 
handikappolitiken och grunden för en strategi framåt) 

"Att få leva som en självständig individ utifrån sina egna resurser och att få be
stämma över sin vardag är avgörande för enskilda människors Uvskvalitet" (Socialsty
relsen 2003). 

LSS- grundläggande principer och yiktlga utgångspunkter 

Lagens övergripande mål är att den enskilde skall kunna leva som andra, trots sitt funkt
ionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser måste göras med villkor som gäl
ler för jämnåriga som inte har funktionshinder. Den enskilde skall kunna skapa sig ett 
värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra. Den 
enskilde skall genom de särskilda insatserna i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 
§). Goda levnadsvillkor kan ses som ett övergripande begrepp som anger kvalitet och 
nivå på de särskilda insatserna. Insatserna måste grundas på de behov och önskemål 
som den enskilde tycker är angelägna för att kunna leva så självständigt och oberoende 
som möjligt (Socialstyrelsen 2003). 

Goda levnadsvillkor är alltså det övergripande kvalitetsbegreppet för insatser enligt 
LSS. Men även andra kvalitetskriterier kan urskiljas ur lagtext och förarbeten, vilka 
skall ligga till grund för alla insatser inom lagens verksamhetsområde. Dessa kriterier är 
respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktig
het samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. 
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Sol psykiatrireformen (1995) 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resur
set·. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. 

Socialtjänsten skall ge personer med psykiska funktionshinder möjligheter att vara ak
tiva i samhällslivet och att få jämlika levnadsvillkor. 

De mål som lyftes fram i psykiatrireformen är vägledande och gemensamma för all ser
vice, stöd och vård som riktas till psykiskt funktionshindrade. 

Skälig levnadsnivå är ett begrepp som används vid bedömning om den enskilde har rätt 
till insats om behov föreligger. Insatsen skall utformas så att det stärker hans eller hen
nes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Boendestöd enligt Sol 

Boendestödets syfte är att praktiskt hjälpa, motivera och stödja personer tillhörande 
målgrupperna så de får möjlighet att förbättra och upprätthålla förmågan att leva ett så 
aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt i vardagen och i samhället. 

Målsättningen med boendestöd är att den enskilde ska kunna få: 
- en förbättrad psykisk hälsa 
- ökad livskvalitet, 
- ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden, 
- en reell möjlighet till en socialt fungerande livssituation, 
- stöd att bryta isolering. 

Stöd i hemmet innebär att: 
- hjälpa den enskilde att träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter, 
- genom ett vägledande förhållningssätt instruera och stödja den enskilde att på egen-
hand klara av sina vardagsaktiviteter. 
- ge stöd till den enskilde för att få sin familjesituation att fungera 

Boendestöd ges även som stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social till
varo samt stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande kontakt med myndigheter 
och/ eller vård inrättningar. 

Bostad med särskild service enligt Sol 

Särskilt boende är till för personer som inte kan få sitt behov av omvårdnad, trygghet 
och säkerhet tillgodosett i den ordinära bostaden. 
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Boendeformer LSS 

I 9 § 9 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns insatsen bostad 
med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. LSS re
glerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara organiserat. En bostad kan vara ut
formad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas: 

• gruppbostad 

• servicebostad och 

• annan särskilt anpassad bostad. 

Grnppbostad och servicebostad är att betrakta som "bostäder med särskild service" vil
ket däremot inte gäller boendeformen "annan särskilt anpassad bostad". I bostad med 
särskild service skall det finnas personal tillgänglig dygnet runt. I gruppbostäder finns 
personalen inom boendet under dygnets alla timmar. I servicebostäder finns personalen 
placerad inom närområdet. 

För samtliga boendeformer gäller dock att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den 
enskildes privata och pe1manenta hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. 

De tre huvudformema utesluter inte andra boendeformer. 

Bostad enligt socialtjänstlagen är ingen absolut rätt. Det är fullt möjligt för kommunen 
att föreslå en alternativ insats om den erbjudna insatsen tillgodoser biståndsbehovet och 
en skälig levnadsnivå är möjlig att uppnå på annat sätt. 

Bostad enligt LSS är en ovillkorlig rätt för de personer som omfattas av lagen, tillhör 
lagens personkrets, om de har behov av sådan insats och om behovet inte tillgodoses på 
annat sätt. Vid bedömningen av om en enskild har behov av insatsen i sin livsföring 
måste jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma 
ålder. Genom insatsen skall den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Syfte med boendeplan 

Till kommunens uppgifter hör att fortlöpande följa upp vUka som omfattas av lagen och 
vilka deras behov av stöd och service är. (15 § 1 LSS). 

Syftet med boendeplanering är att möta framtidens behov när det gäller bostad med sär
skild service och boendestöd. 

Bakgrund 

En plan för funktionshinderomsorgens framtida behov av boende lades fram för social
nämnden i januari 2007. Inför den boendeplanen gjordes en inventering av behov samt 
en brukarenkät. En enkät sldckades ut under hösten 2007. Denna enkät visade tydligt att 
det fanns ett st01t önskemål om att bo i centrala Tingsryd. 
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De flesta av ungdomarna går i gymnasieskola i Tingsryd och tränar sig att vara i Tings

ryd. Detta gör att de efterfrågar att få bo i centrala Tingsryd. Det finns således fortfa

rande en övervägande andel personer som vill bo i centrala Tingsryd. 

Nutid 

Det finns idag två gruppbostäder, Björkvägen och Sandgatan, i Tingsryd. Det finns även 

en servicebostad i Tingsryd, på Sandgatan. Till servicebostaden hör i dagsläget fem lä

genheter och en personal/gemensamhetslägenhet. Det finns möjlighet att utöka Sandga

tans servicebostad om och när behov uppstår. På Björkvägen bor personer mellan åld

rarna 37-57 år. På Sandgatans gruppbostad bor personer mellan åldrarna 24-29 år. 

I Väckelsång finns fyra gruppbostäder, Källedal, Täppan, Hagen och Hjärtans Fröjd. 

Täppan hade länge två lediga lägenheter. Där bodde tidigare två ungdomar som flyttade 

till Sandgatans gruppbostad efter önskemål. De lediga lägenheterna har erbjudits till två 

personer som har beslut om bostad med särskild service men de har tackat nej (under 

våren 2016 tackade enja). På Källedal, Hagen och Hjärtans Fröjd bor lite äldre perso

ner, 60-89 år. 

Ebbalyckevägens gruppbostad flyttade i januari 2015 till Urshult och heter nu 24:an. 

Där bor 4 personer med LSS-beslut och en med SoL-beslut. Denna gruppbostad har 

inriktning dubbeldiagnoser, t.ex. utvecklingsstörning och psykiatri. 

Antalet bostäder ser i dagsläget ut enligt nedan tabell: 

Uthyrd Vakant 
Insats Område Tillgängliga lgh lgh lgh 

GB Källedal 5 5 0 

GB Täppan 4 3 1 

GB Hagen 4 4 0 

GB Hjärtans Fröjd 4 4 0 

GB Björkvägen 6 6 0 

GB Sandgatan 6 6 0 

GB 24an Urshult 6 5 1 

Serv B Sandgatan 5 5 0 

Summa 40 38 2 

Det finns i dagsläget (2016-04-19) 57 personer som har boendestöd enligt SoL bosatta i 

egna ordinära lägenheter. Fördelning i kommunen ser ut enligt nedan: 

Tingsryd 

Urshult 

Väckelsång 

Linneryd/Konga 

Ryd/Fridafors 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

29 personer 

9 personer 

5 personer 

5 personer 

9 personer 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Framtid 

I Tingsryds kommun finns idag ca 15 barn och ungdomar, födda från 1997 till 2010, 
som med sannolikhet kommer att ha behov av bostad med särskild service, 7 som kan 

ha behov av servicebostad och 8 som kan ha behov av gruppbostad. Det är naturligtvis 
svårt att förutspå då ungdomarnas utveckling kan förändra behoven. Fem unga vuxna 
bor kvar hos sina föräldrar där man kan förmoda ett framtida behov av gruppbostad. En 
av dem kanske klarar sig med servicebostad och två har redan beslut om gruppbostad 
som inte blivit verkställt. Dessa två har tackat nej till bostad i Väckelsång. En av dem 
har ändrat sig och nu tackat ja till gruppbostad i Väckelsång. Det finns även personer 
som har andra insatser där bedömningen är att det kan bli aktuellt med bostad med sär
skild service lite längre fram. 

Det finns unga vuxna ( ca 8-10) som bor kvar hemma som kommer att behöva boende
stöd när de flyttar till egna lägenheter. Det märks även en ökning när det gäller okända, 
nytillkomna personer som har behov av boendestöd då de får sina diagnoser senare i 
livet, efter 20-årsåldern. 

Redan nästa år kommer någon troligen att ansöka om gruppbostad. Därefter väntas de 
flesta ansökningar komma år 2020 till 2026. 

Sammanfattning: 

• 8-10 personer som troligen kommer att ha behov av boendestöd. 

• 7 personer som troligen kommer att ansöka om servicebostad. 

• 8 personer som trnligen kommer att ansöka om gruppbostad. 

Förväntade boendeansökningar per år enligt nedan tabell: 

Insats/ 
År 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2029 2030 Summa 
Gruppb 1 1 1 1 2 1 1 8 

Serviceb 1 1 1 3 1 7 

Det bedöms finnas ett ökat behov av att bo hemifrån i samband med skolgång för ung
domar som har svårare funktionsnedsättningar. Detta gäller barn och ungdom med neu
ropsykiatrisk problematik och som behöver en tydlig struktur i vardagen. 

Flera av de barn och ungdomar som är på korttidsvistelse Mullvaden har stora funkt
ionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, oftast tillsammans med annan funkt
ionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättningar inom de neuropsykiatriska dia
gnoserna bedöms öka. De stödåtgärder och insatser dessa personer behöver häver ett 
annat arbetssätt, planering och bemötande, än till de som har enbait utvecklingsstörning. 
Att bemöta denna målgrupp kräver utbildning och specialkompetens inom socialnämn
dens verksamheter. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
soclaltjansten@tlngsryd.se 

www.tingsryd.se/ ~ 
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Boendefrågan 

Det är svå1t att beräkna om de LSS-bostäder som finns idag kommer att bli lediga så att 
de ungdomar som växer upp och ansöker om boende kommer få möjlighet att bo där. 

Det är dessutom ett klart och tydligt önskemål att ungdomarna vill bo i centrala Tings
ryd. 

Då det förväntas inom snar framtid att barn och ungdomar har behov av servicebostad 
eller gruppbostad och med en viss specialkompetens inom neuropsykiatri, bedöms det 
som angeläget att planera för fler bostäder som kan möta detta behov. 

Martin Hansson 

Avdelningschef, äldre-och funktionshinderomsorgen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 {vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtJansten@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-27 

Justerare 

§ 47 

Ny gruppbostad LSS 
Dm 2018/83 744 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna nybyggnation avseende 6 platser i grnppbostad (bostad med 
särskild service enligt LSS) för uppförande/färdigställande under 2019. 

2. Finansiering i driftsbudget lyfts in i rambudgetarbete för 2019 och 2020. 
Om tillskott ej medges i rambudget behöver finansiering ske inom befintlig 
budget för Vård- och omsorgsnämnden. 

3. Följande bilagor bifogas beslutet: 
Bilaga 1. Kostnadskalkyl nybyggnation LSS boende Nestorn 2 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl personal- och verksamhetskostnader 
Bilaga 3. Riskanalys för nytt grnppboende LSS 
Bilaga 4. Boendeplan 2017-2030 FO 

Bakgrund 

Under 2016 gjordes en kartläggning av de behov som finns av bostäder 
inom verksamheten omsorg funktionsnedsättning. Denna kaitläggning visar 
att det finns ca 8 ungdomar som väntas inneha behov av bostad med särskild 
service i form av gruppbostad under perioden 2017-2030. 
Socialförvaltningen (nuvai·ande Vård- och omsorgsförvaltningen) fick i 
september 2016 av Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag hur detta 
behov ska kunna mötas. I uppdraget ingick också att ta hänsyn till 
omsorgstagares önskemål om bostadsmt eftersom problemet som funnits i 
flera år är att när det finns ledig plats i Väckelsång så tackar enskilda nej, 
trots utrett behov, på grnnd av att önskemål om bostadsoli är Tingsryd. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har kontaktat de aktuella ungdomarnas 
föräldrar samt företrädare och samtliga har uppgivit önskemål om Tingsryds 
tätort som placering för ett nytt gruppboende. 

Beskrivning av ärendet 

I lokalförsörjningsutskottet har alternativen för placering av ett nytt LSS 
boende diskuterats. Ett alternativ som kom upp var om det skulle vara 
möjligt att placera boendet i bottenplan på en vanlig bostadsfastighet. På 
gnmd av att de största behoven är inom neuropsykiatriska 
funlctionsnedsättning så finns sociala hinder för denna typ av blandboende 
och därmed är slutsatsen att placering för nytt boende måste ske på annat 
sätt. 

Utdrags bestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-27 

Justerare 

Fo1tsättning § 47 

I en inventering av lämpliga fastigheter har fastigheten Nestorn 2 kommit 
upp som förslag. Enligt rekommendation i lokalförsöijningsutskottet bör 
byggnation genomföras av Tings1ydsbostäder AB. Granne med Nestorn 2 
finns två andra gruppbostäder (Sandgatan och Björkvägen) samt en 
servicebostad (Sandgatan) belägna. I Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2002:9) finns regelverket lafog att placera 
gruppbostäder intill varandra (se bilaga risk.analys nytt gruppboende LSS). 

Bifogad kostnadskalkyl är baserad på att öppningen av ett nytt LSS-boende 
skall komma att ske sex månader in på 2019, samt att det befintliga LSS
boendet Hagen i Väckelsång stängs ner. 
Nettokostnaden av ett nedlagt och ett nytt boende för 2019 berälmas bli 
totalt 706 tkr, varav 245 tia' beräknas vara uppstait- och engångskostnader 
och 461 tia' i driftskostnader. Driftskostnaden per år berälmas ligga på 912 
tia-. 

Tings1yd kommun erhåller också 903 tia· för vaije ensldld plats i LSS
utjämningsbidrag. Dock är detta något som först erhålls två år efter 
förändringen. Detta innebär att efter två år komn1er kostnaderna för ökad 
driftskostnad att finansieras från LSS-utjämningen. 

Kostnadskallcylen ska betraktas som en grov uppskattning som förutsätter att 
allt går enligt tidsschema och inte stöter på problem. 

Ärendets beredning 

Ärendet är handlagt av vård- och omsorgsförvaltningen samt 
lokalförsö1jningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Kostnadskalkyl nybyggnation LSS boende Nestorn 2 
Kostnadskalkyl personal- och verksamhetskostnader 
Risk.analys för nytt gruppboende LSS 
Boendeplan 2017-2030 FO 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
VD Tingstydsbostäder AB 

Utdragsbestyrkande 
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