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Datum

5/5/2022

Beredningen för trygghet 
och stöd 

Ärende:

Beredningsskrivelse - Framtidens LSS-boende

Diarienummer:

KS2022/0840-1

Instans:

Beredningen för trygghet och stöd

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende

Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.

Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter. 

Förslag till Kommunfullmäktige
Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

Beredningen för trygghet och stöd
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

 

Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i 

Kungälv” 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har från Beredningen för Trygghet och Stöd en remiss om 

Framtidens LSS-boende i Kungälv. Vid föreningarnas förmöte den 6 april 2022 beslöts att 

FUB Kungälv skulle ta fram förslag på yttrande på remissen. Här följer förslaget. 

FUB Kungälvs förhoppning är att våra synpunkter ska tas emot på ett positivt sätt. Vi är inte 

ute efter att klaga utan vi vill bidra till att Kungälv är ett samhälle för alla där personer med 

funktionsnedsättning lever ett bra liv. 

För att säkerställa våra synpunkter har vi tagit hjälp av RiksFUB.  

FUB Kungälv är införstådda med att policyn ska vara en övergripande avsiktsförklaring för 

LSS-boenden i Kungälv. Läs mer under Syfte.  

 

Sid 4 1. Sammanfattning 

  Att Kungälvs kommun vill skapa förutsättningar för bra och ändamålsenliga  

  bostäder för de kommuninvånare som omfattas av LSS tycker vi är positivt.  

  Likaså att framtidsbehovet ska finnas med redan när översiktsplaner och  

  detaljplaner görs. 

  Vi hade gärna sett att kommunen utvecklade tankarna ”framtidens  

  LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt  

  för att passa de individuella behov individerna har under sin livscykel”.  

  Att utveckla tankarna kring gruppbostäder och servicebostäder är bra,  

  men var finns tankarna kring annan anpassad bostad, bostäder för barn och  

  unga samt boendestöd?  

  Vi har några frågor om texten under punkt 1 Sammanfattning: 

  -  På flera ställen i förslaget skrivs om ”smarta” bostäder. Vad menas?  

  -  Vad menas med ”god digitataliseringsgrad”? Är det att de boende får 

   tillgång till wifi och stöd i att vara digitalt delaktiga eller handlar det om 

   att ersätta personal med digitala lösningar, t ex kameraövervakning 

   nattetid? 

Sid 4  2. Relation till andra styrdokument 

  Varför hänvisas till Policy äldres boenden – hållbar bostadsförsörjning? 

  Finns det i detta dokument något om LSS-bostäder för äldre med  
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  intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning som 

 omfattas av LSS?   

  Finns det något styrdokument i Kungälv som tar upp barnens rätt till sin  

  familj och att de i första hand ska bo i närheten av sina föräldrar? I Kungälv  

  finns idag inget barnboende för barn med funktionsnedsättning, vilket vi  

  tycker är en stor brist    

Sid 4  3 Syfte 

  Vi har följande kommentar till den text som står under Syfte: 

 

  I första stycket talas om LSS centrala perspektiv? Perspektiv betyder något  

  helt annat (överblick, panorama, aspekt etc).  

 
  Vid specificeringen av de bärande principerna finns inte kontinuitet med. 

 

  Föreslår i stället den här texten: 

  ”Policyns syfte är att säkerställa att kommunen lever upp till Lagen om stöd  

  och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller kommunens  

  LSS-boenden. Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av  

  lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 

  Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även  

  kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde  

  får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är  

  tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och 

  kontinuitet (5-6 §§ LSS)” 

  Som syfte anges även ett resonemang om individens ”möjligheter och  

  skyldigheter” samt en kort lista som är nästan exakt kopierad från en annan 

 policy; den om äldres bostäder. Listan känns inte direkt applicerbar på  

  invånare med intellektuell funktionsnedsättning: Om listan ska vara kvar 

  föreslår vi att ni byter ut ”Öka tillgängligheten till övriga samhället” mot  

  ”öka delaktigheten i samhället”. 

 
Sid 5  Vision, mål, viljeinriktning 

Här bör kommunens övergripande avsiktsförklaringar och vilka värden kommu-

nen vill ska beaktas, tydligare framgå. 

 FUB Kungälv hade gärna sett att kommunen under det här avsnittet tar upp vil-

ken nivå insatser för personer med funktionsnedsättning ska ha. I dag hänvisas 

ofta till olika domar för att neka personer sökta insatser. Vill kommunen ha så 

få insatser som möjligt eller vill kommunen att personer med funktionsnedsätt-

ning ska kunna leva ett liv som andra? 
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

 Vi förstår inte andra stycket som börjar med ”Den enskilde och deras  

  anhöriga …”. Eftersom dokumentet har rubriken ”Framtidens LSS-boende” 

 utgår vi från att detta gäller LSS-insatsen bostad med särskild service 

 för vuxna samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 

 LSS.  

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) tillhör grupp 1 i  

  personkretsen. Om de är i behov av en LSS-bostad på grund av omvårdnad  

  och tillsyn, ska kommunen se till att det finns lediga lägenheter i  

  LSS-bostäder. 

  Kommunen har ett ansvar enligt Lag (2000:1383) om kommunernas  

  bostadsförsörjningsansvar att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.  

  Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska  

  utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda  

  grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska  

  antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

  Vår förhoppning är att när de nya riktlinjerna ska antas vid årsskiftet, finns  

  det med en tydlig planering av kommande byggnation av LSS-bostäder.  

  I sista stycket bör ordet ”omsorg” ändras till ”omvårdnad” (se specifikation  

  sid 7), vilket är rätt begrepp när det gäller LSS-insatser.  

  Läs mer i Socialstyrelsens Handbok Bostad med särskild service för vuxna  

  enligt LSS, sid 34: 

  ”I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår, enligt 9 e § LSS,  

  omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet att stödja och hjälpa  

  personer med funktionsnedsättning med dagliga personliga behov som de  

  kan ha svårighet med att klara själva. Omvårdnaden är en nödvändig del av  

  insatsen för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor, och begreppets  

  innebörd har därför stor betydelse.” 

Sid 5 Bakgrund 

  LSS har en personkrets som omfattas av tre grupper. 

  Socialstyrelsen har en bra förklaring i handboken Bostad med särskild service  

  för vuxna enligt LSS, sid 20: 

  ”Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för rätt till insatser anges i 7 § LSS.  

  Rätten till insatser gäller om den enskilde omfattas av lagens personkrets  

  och behöver sådan hjälp i sin livsföring om behovet inte tillgodoses på annat  

  sätt. För att en viss insats enligt 9 § LSS ska kunna nekas den enskilde på  

  grund av att behovet tillgodoses på annat sätt, ska behovet också faktiskt  

  tillgodoses på annat sätt. Det räcker alltså inte att behovet kan tillgodoses  

  på annat sätt, vilket är en skillnad gentemot socialtjänstlagen. Även om  

  behovet i viss mån tillgodoses på annat sätt kan den enskilde ha rätt till  

  kompletterande insatser enligt LSS. 
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

Sid 6 Bakgrund (forts.) 

  Det känns förlegat att hänvisa till institutioner och vårdhem, då de sista  

  avskaffades i början av 1990-talet. Det är bättre att skriva att dagens  

  20-åringar (om vi pratar om dem som står i begrepp att flytta hemifrån) har  

  vuxit upp tillsammans med föräldrar och syskon och gått i skola på  

  hemorten etc.  

  Man kan fortsätta med att skriva att de och deras anhöriga har berättigade  

  önskemål om att få flytta hemifrån till en egen lägenhet i en gruppbostad,  

  servicebostad eller annan särskild anpassad bostad i hemkommunen.  

  Här vill vi återigen lyfta att det inom kommunen finns behov av boende för  

  barn med funktionsnedsättning. 

Sid 6  Omvärldsbild - Personalförsörjning 

 Vad menas med ”lämplig storlek på boendena”?  

  Eftersom detta är ett policydokument förstår vi att ytan inte anges, men vi  

  skulle vilja ha en formulering som mer preciserar kommunens vilja att ha  

  fungerande lägenheter. 

  Kommunen och FUB har i många år haft helt olika uppfattningar om vad en  

  fungerande lägenhet är. FUB anser att bostadens storlek måste göra det  

  möjligt för den boende att leva ett liv som andra, i sin bostad kunna ta  

  emot besök även under en pandemi, kunna bo under livets olika skeden.  

  Lägenheten ska ha utrymme för sömn och vila, samvaro, matlagning och  

  hygien. Enligt Göteborgs Stads lokalprogram är en lägenhet med normal  

  tillgänglighet 42,8 kvm och en lägenhet med förhöjd tillgänglighet 50,3 kvm.  

  Vi reagerar på formuleringen ”Kungälvs förmåga att tänka nytt och utanför  

  boxen för en god kvalitet”. Vad menas?   

  Vi blir riktigt oroliga när vi läser ”effektivisera genom bland annat  

  digitalisering, samutnyttjande med andra verksamheter”. Handlar det om  

  kameraövervakning, samarbete med hemtjänsten??? Konsekvenserna kan  

  bli katastrofala om man inför detta i gruppbostäder, där personer bor som  

  inte har förmåga att larma om något händer alternativt får en epilepsikramp  

  och behöver omedelbar hjälp. Och vad skulle hända om det börja brinna?  

  Det finns också exempel på positiv digitalisering av LSS-boenden, t ex digitala  

  scheman, som redan nu borde finnas i boendena.  

Sid 6 och 7 Omvärldsbild – LSS boende 

  Det finns exempel på typhus där man med genomtänkta lösningar har  

  utformat boenden som minskar stress och ökar tryggheten hos boende och  

  personal. Vi hoppas det är den typ av boenden kommunen tänker på när  

  man skriver ”Byggnaderna behöver byggas på ett smart och effektivt sätt”? 
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

  I samma stycke talas om att bygga tillsammans med andra verksamheter. Vi  

  citerar Kunskapsguiden: ”I förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör  

  ligga i vanliga bostadsområden. Undantag från detta bör dock kunna göras  

  då det gäller bostäder för en mindre grupp personer, som är i så stort  

  sjukvårdsbehov att det är nödvändigt att medicinsk vård är lättillgänglig. 

 För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för  

  vuxna enligt 9 § 9 LSS inte ligga i nära anslutning till en annan sådan bostad,  

  eller andra bostäder som inte är ordinära så som till exempel korttidshem  

  eller särskilda boendeformer för äldre personer. Som regel bör en bostad  

  med särskild service för vuxna inte heller samlokaliseras med lokaler för  

  daglig verksamhet. Det anger Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  

  (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen  

  (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.” 

 Vi är inte övertygade om att det bästa för personer med IF är att byta  

  bostäder i en boendekedja. Förändringar är svåra och ska endast tas till i  

  undantagsfall. Därför är det viktigt med fungerande lägenheter redan från  

  början. 

  Det är fel att skriva ”gruppbostäder med särskild service” eftersom även  

  servicebostäderna har särskild service. Vi föreslår följande skrivning: Kungälv  

  har idag 19 bostäder med särskild service för vuxna, varav 14 gruppbostäder  

  (75 boende) och 5 är servicebostäder (40 hyresgäster). Inga bostäder för  

  barn finns i kommunen. 

Sid 7  Brukarna 

 Formuleringen ”Precis som resten av befolkningen lever våra brukare allt  

  längre” bör ändras till ”Precis som övriga befolkningen lever personer med IF  

  allt längre.” 

  När det gäller formuleringen ”Det är behoven rörande individen som avgör  

  vad som kan vara rimligt för kommunen när det gäller tid för verkställande”  

  ber vi kommunen precisera vad som avses.  

Sid 7 Rubrik ”Boendealternativ enligt LSS” 
 Vi skulle vilja ha in mellanrubrik ”Boendealternativ enligt LSS” som innefattar 
  gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad och bostad  
  med särskild service för barn och ungdomar. 

  En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till   
  vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak  
  beskrivs tre former av bostäder i förarbetena till lagstiftningen: 

• gruppbostad 
• servicebostad 
• annan särskilt anpassad bostad 
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  I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket  
  däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla  
  dessa typer av bostäder är den enskildes hem. 

Sid 7  Gruppbostad 

  Formuleringen ”I gruppbostaden får man stöd av personalen för att känna  

  sig så självständig som möjligt.” Inte vet väl kommunens tjänstemän om  

  personer med IF känner sig självständiga! Mer korrekt är att hänvisa till att  

  den boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.   

Sid 8 Servicebostad 

  Föreslår att ni använder den definition av servicebostäder som finns med i  

  Socialstyrelsens handbok Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, sid  

  31 ff:”I förarbetena till LSS står att med servicebostad avses vanligen sådana 

 bostäder som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal.  

  Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta  

  samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboendet kan vara en  

  mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en  

  lägenhet i gruppbostad. Även servicebostäder har gemensamma utrymmen  

  för service och gemenskap.  

Finns ej med Annan särskild anpassad bostad 

  I förslaget till policyn finns ej annan särskild anpassad bostad med. I denna  

  typ av boende ingår ej fast bemanning. Om den enskilde behöver stöd och  

  service i anslutning till boendet kan personen ansöka om andra insatser 

  enligt LSS – till exempel personlig assistans och/eller ledsagarservice.  

  Personen kan också ansöka om stöd i form av hemtjänst eller boendestöd  

  enligt socialtjänstlagen (2001:453). Denna form av boende ger ett bra  

  tillskott till möjligheterna att få flexibla boendelösningar.   

 Regeringen skriver i propositionen 1992/93: 159, s 180: Om den enskilde,  

  med hjälp av övriga insatser enligt detta lagförslag och en viss grundpassning  

  av bostaden, klarar ett boende i en särskilt anpassad bostad utan fast  

  bemanning, kan detta vara att föredra framför servicebostad eller  

  gruppbostad.  

Finns ej med Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

  Idag har Kungälv inga bostäder med särskild service för barn och  

  ungdomar inom kommunen. Istället köper man platser i andra kommuner.  

  I en policy för Framtiden LSS-boende i Kungälv bör det finns en avsikts-  

  förklaring från politiken om man vill att barn i Kungälv ska få bo nära sina  

  föräldrar eller ej.  
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Sid 8 BoDa  

  BoDa är inte ett boendealternativ enligt LSS utan bör komma under en egen  

  rubrik, kanske tillsammans med äldreboende för personer med IF och  

  demens.  

Sid 8  Bogemenskap/kollektivboende 

  Detta handlar inte om personer med behov av LSS-insatser. När vi läser  

  policy för äldres boende kan vi konstatera att ungefär samma text finns där.  

  Stycket bör strykas i detta policydokument. 

Finns ej med Rubrik 

  Här skulle vi vilja ha med en ny mellanrubrik ”Olika driftsformer”. 

Sid 9  Intraprenad 

 Föreslår en tydligare inledning (hämtad från Mölndals kommun): 

  ”Personal i vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att starta och driva  

  intraprenader. Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet som ger ökat  

  ansvar och som syftar till att öka inflytandet för de anställda (…)   

Sid 9 Framtidsprognos 

  Vi reagerar på att kommunen inte anser sig kunna göra en prognos över  

  behovet av bostäder enligt LSS. Börja med att bedöm behovet hos de som  

  nu bor i kommunen utifrån ungdomar som går i särskolan och har olika  

  LSS-insatser. Att hänvisa till att det är fritt att söka boende inom regionen  

  stämmer inte. Det är fritt att söka boende i en annan kommun oavsett var  

  du bor i landet.  

  Vi föreslår att kommunen gör en beräkning av hur många som flyttat in  

  under de senaste 10-åren från andra kommuner och bosatt sig i en  

  LSS-bostad i Kungälv. Gör också en beräkning av hur många Kungälvsbor  

  med behov av LSS-bostad som har flyttat från kommunen. Vad blir nettot?  

  Problemet är nog istället att man inte gör individuella planer och/eller har 

  dialog med företrädare. Ofta är det så att föräldrar inte vill att barnen ska  

  flytta hemifrån förrän de är 25-30 år. När sedan verkligheten kommer ikapp  

  efter att barnen har slutat skolan och när LSSs skyddsnät inte längre 

  fungerar, så ändrar sig företrädarna och vill ha lägenhet NU till sina barn. 

  Detta borde vara ett välkänt faktum och det kan man ta med i planerna.   

Sid 9 Levandegöra 

  Vi skulle vilja ha en förklaring på vilket sätt policyn innebär kvalitetssäkring? 

 

Även om boendestöd för personer med IF inte är en LSS-insats utan en insats enligt 

SoL (socialtjänstlagen) bör den tas med i detta policydokument. Boendestöd har en stor  

betydelse för många personer med IF och sett över en livscykel så kommer många som idag 

bor i egen lägenhet att behöva mer hjälp framöver. I servicebostäder och gruppbostäder 
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   2022-04-12 
   Sid 8 (8) 
 

 
Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

ingår omvårdnad och det gör att de boende får hjälp med  

• äta, dricka och förflytta sig 

• sköta personlig hygien och klä sig, 

• sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp,  

• kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,  

• göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,  

• planera framåt,  

• göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och  

   hjälpmedel, och den tandvård som den enskilde behöver, samt  

• se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls.  

Idag får de som har boendestöd inte motsvarade hjälp och det innebär att många inte får 

den hjälp de behöver. Ett exempel är att personer med boendestöd inte får hjälp med att 

tillreda måltider. De är därför hänvisade till sämre alternativ både när det gäller hälsa och 

ekonomi. 

Här har politikerna stora möjligheter att genom en avsiktsförklaring påverka så att de som 

har boendestöd får rätt till omvårdnad.  

 

 

Det är vår förhoppning att våra synpunkter ska tas emot på ett positivt sätt.  

Kungälv 2022-04-12 

 

 

 

Lars-Gunnar Andersson Gunnel Trygg 
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1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige lägger här en policy för att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd
och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen
som behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller
dessutom på att förändras både ur perspektiv av ålder och former av
funktionsnedsättning.

Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt
sätt för att passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade
och smarta (hållbara, bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad
funktionalitet som möjliggör olika lösningar och tjänster) bostäder planeras in i
samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

2. Relation till andra styrdokument
Utifrån  policy för styrdokument (KS2019/1577) definieras policy som en övergripande
avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden som
ska beaktas.

Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202).

Policy äldres boende – hållbar bostadsförsörjning (KS2019/0192)

Plan för funktionshinderpolitiska programmet (KS2019/1500).

3. Syfte
Policyn är ett politiskt långsiktigt styrdokument som ska peka ut riktning för planer
och arbetsplaner. Policyn framtidens LSS-boenden ska i sin riktning svara upp mot
LSS centrala perspektiv kring självbestämmande, inflytande, delaktighet,
tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet.

Detta ska underlättas genom att individen möter samma möjligheter och skyldigheter
som andra genom ett tryggt och uppskattat boende, för att:

Öka självständighet
Motverka ensamhet och öka gemenskap
Möjliggöra ett aktivt liv
Öka delaktigheten i samhället.
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4. Vision, mål och viljeinriktning
Vision – Vi vill stödja våra medborgare till ett självständigt och aktivt liv för att kunna
bidra till vårt gemensamma goda Kungälv.

Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på
eget initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör
planering för eget boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan
med den enskilde och / eller deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte
själva klarar att hitta eget boende, inom rimlig tid på individuell grund erbjuda
passande boende för den enskilde.

Kommunen ska i olika former av planer för byggnation, tidigt planera in LSS-boenden
i lämpliga delar av kommunen.

Kommunen ska starta LSS-boenden i en omfattning, som syftar till balans mellan
kommunens utbud samt invånarnas behov.

Boendena ska utformas både för en god boendemiljö samt möjliggöra omsorg med
god kvalitet.

Kommunen ska tillse största möjliga insyn i verksamheternas drift och ekonomi
oavsett driftsformer.

5. Bakgrund
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som
ska garantera goda levnadsvillkor för den som omfattas av lagen. En kommun har
skyldighet att erbjuda boende som insats i olika former för de som tillhör lagrummets
personkretsar nedan.

Inom LSS definieras personer med funktionsnedsättning enligt tre personkretsar:

1. Med utvecklingsstörning, autism och autismspektrumtillstånd.
2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av
stöd eller service.

En person har rätt till insatser enligt LSS om:

Hen omfattas av lagens personkretsar
Behov föreligger av sökt insats
Behovet inte tillgodoses på annat sätt
Insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

LSS innefattar tio insatser som är preciserade enligt nedan:
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1. Rådgivning och annat personligt stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
10. Daglig verksamhet

Idag kan vi prata om den första integrationsgenerationen inom LSS. De personer
som är i stånd att flytta har vuxit upp tillsammans med föräldrar och syskon och gått i
skola på hemorten. Person som berörs av LSS kommer troligen, tillsammans med
anhöriga, ha höga krav och förväntningar på insatsen.

Den utveckling som gått från institutionsboende till alltmer individuella perspektiv för
berörda medborgare inom LSS finns med i policyns grundtankar för ett samhälle för
alla. Ett troligt scenario inom framtidens LSS-boenden kommer att innebära ökande
ålder inom gruppen samt en ökning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
vilket därför behöver mötas med motsvarande kompetens.>

6. Omvärldsbild
Personalförsörjning

Personal och ledarskapsförsörjning är mycket en viktig fråga och faktor som både
Socialstyrelse och intresseorganisationer betonar som kvalitetsfaktor. Att både extern
och intern kompetensförsörjning utvecklas och etableras inom Kungälvs kommun är
grundläggande för verksamheten.

Flera driftsformer och lämplig storlek på boendena ska göra det attraktivt att arbeta
inom sektorn. Detta ställer stora krav på flexibilitet och Kungälvs förmåga att tänka
nytt och utanför boxen för en god kvalitet. Personal ska först och främst skapa
mänskligt värde för brukaren. Verksamheten måste därför upplevas stimulerande att
arbeta i och skapa en bra arbetsmiljö för att personal med god kompetens ska främja
kontinuitet och utveckling. Det är också viktigt att kommunen strävar efter att
effektivisera genom bland annat digitalisering, samutnyttjande ihop med andra
verksamheter.

LSS boende

Byggnaderna behöver byggas på ett smart och effektivt sätt, gärna tillsammans med
andra aktörer och verksamheter. Det är viktigt med närhet till service för att kunna
leva ett så självständigt, aktivt och socialt liv som möjligt. Digitala lösningar och
annan teknik kommer att bli än mer viktigt för att nå god kvalitet.
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Flexibilitet vid byggande ska leda till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Bostaden ska så långt det är möjligt motsvara den boendes nuvarande behov och
möjliggöra en boendekedja för att kunna skifta bostad under en levnadstid.

Redan när planering görs av Samhälle och Utveckling ska behovet av anpassade
och smarta bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens verksamheter.

Kungälv har idag 14 gruppbostäder med särskild service, samt fem serviceboenden.
Det bor totalt 105 boende fördelat på 75 hyresgäster i bostad med särskild service
samt 40 hyresgäster i serviceboenden.

Brukarna

Kungälvs kommun ska ge möjlighet till ändrat boende för brukaren baserat på olika
behov i livet och egen livsstil. Precis som övriga befolkningen lever personer med
intellektuell funktionsnedsättning (IF) allt längre. Det gör att omsorgsbehov skiftar
under olika delar av livet exempelvis ungdomstiden med nära till aktiviteter,
vuxenperioden med möjlighet till partnerskap, samt ålderdom med större behov av
vård och omsorg.

Den enskilde brukarens rätt att inom en viss tid bli erbjuden en bostad efter beslutad
insats baseras på rimligheten i det individuella fallet. Den enskilde kan inte hänvisa
till en specifik lagtext som anger ett krav på tid, då detta inte finns. Däremot ska ett
beslut rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från kommunen, om
det inte verkställts inom 3 månader. Det är inte samma sak som att bostaden ska var
tillgänglig inom 3 månader. Det är behoven rörande individen som avgör vad som
kan vara rimligt för kommunen när det gäller tid för verkställande.
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Boendealternativ enligt LSS

Gruppbostad

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt
utrymme. Brukaren har en egen lägenhet. I det gemensamma utrymmet kan de träffa
andra som bor i gruppbostaden och personalen. I gruppbostaden får man stöd av
personal för att känna sig så självständig som möjligt.

Serviceboende

En servicebostad innebär vanligen tillgång till gemensam service och fast anställd
personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger
oftast samlade i samma hus eller kringliggande hus. Det kan ses som en mellanform
mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.
Även en servicebostad har gemensamma utrymmen.

Annan särskild anpassad bostad

En annan särskild anpassad bostad är en bostad utan fast grundbemanning. För en
person som klarar ett boende i en särskilt anpassad bostad utan fast bemanning kan
detta vara att föredra framför servicebostad eller gruppbostad.

BoDa

Det är en förkortning av boende och daglig verksamhet. De som bor i en BoDa-
verksamhet, har ett mer omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Brukaren bor i
en gruppbostad, men åker inte iväg till daglig verksamhet. Istället har brukaren sin
dagliga verksamhet i anslutning till bostaden.

Bogemenskap/ kollektivboende

Här bor alla sorters hyresgäster i sin egen lägenhet som är fullt utrustad, men har
gemensamma ytor såsom matsal, gemensamhetskök, gym, trädgård. Ytor och
aktiviteter drivs gemensamt och ideellt. Bogemenskapen kan innehålla både
gruppboende och serviceboende med olika driftsformer.

Utifrån boverket är bogemenskap, eller gemenskapsboende ett samlingsnamn för
boendeformer som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap i
vardagen, grannar emellan. Det är ofta väl tilltagna utrymmen för spontant umgänge
och gemensamma aktiviteter. Entréer, trapphus och andra kommunikationsytor
brukar vara utformade med tanke på att det ska kännas naturligt att stanna till för en
pratstund där.

En bogemenskap skapas av människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans
planerar, låter bygga och använder en byggnad. Det handlar alltså om att de som
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ska bo i huset gemensamt går ihop, planerar dess utformning och kan vara sin egen
byggherre.

Olika driftsformer

Kooperativ

Det kan inom policyns verksamhetsfält innebära både personalkooperativ och
brukarkooperativ.

Ett personalkooperativ är ett sätt att driva och organisera en verksamhet på. De som
är medlemmar äger verksamheten och har kunder. Där kan en kommun köpa en
plats på ett boende. Kooperativet är vanligen en ekonomisk förening. Det måste vara
minst tre medlemmar som är styrelse och jobbar i verksamheten. Verksamheten kan
ha anställda som arbetar utan att vara medlemmar i kooperativet. En ordförande kan
ses som egen företagare på grund av det höga inflytandet i kooperativet.

Ett brukarkooperativ är en driftsform där ofta personlig assistans är involverad. Här är
det brukarna som har personlig assistans som är medlemmar eller ägare av
kooperativet. Det innebär att brukare är arbetsgivare för medlemmarnas personliga
assistenter.

Intraprenad

Personal i vård- och omsorg har möjlighet att starta och driva intraprenader.
Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet som ger ökat ansvar och syftar till att
öka inflytande för de anställda. Driftskostnader och övergripande ansvar ligger kvar i
kommunens organisation.

Privata LSS-boenden

Privata aktörer bygger och driver boenden utifrån tydliga ekonomiska ramar, mål och
kvalitet- samt kvantitetskrav från kommunen.

Framtidsprognos

Kommunens framtidsprognos rörande behov och tillgång av bostäder är svår att
ställa. Att beräkna antal i behov av boende kompliceras av tillhörigheten till
Göteborgsregionen. Det är fritt att söka boende inom regionen, därför kan personer
som inte funnits inom Kungälvs verksamheter (Skola, korttids, avlastning) oväntat
komma upp med behov av bostad.

Den byggnation och tillväxt som sker i kommunen bör medföra en viss ökning av
behov av boende inom LSS i Kungälv. Det finns givetvis inflyttande familjer med
representation inom personkrets ett till tre.
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Det finns också behov av boende för barn och unga med funktionsnedsättning. Det
saknas och kan ses som en brist i betraktelse av lagens intentioner.

Kungälvs kommun har idag ett antal gruppboenden i villor samt serviceboenden
centralt i Kungälv som inte motsvarar de krav som bör kunna ställas på en bostad
inom framtidens LSS i Kungälv. Så förutom de nya planerade boenden som kan
byggas utifrån termen av smarta bostäder behövs en standard kring de boenden som
inte lever upp till Kungälvs kommuns viljeinriktning i policyn.

7. Levandegöra
Policyn ska ses som politiska riktlinjer för att styra Kungälvs utveckling inom området
boenden med särskild service/serviceboenden inom LSS.

Den ger ett bidrag till kvalitetssäkring av rättighetsperspektiven kring boende som
insats enligt LSS. Policyn ska löpande följas upp och revideras utifrån förändringar i
övriga samhället.

8. Uppföljning
Policyn framtidens LSS-boende gäller fram till 2030-12-31, med möjlighet till
revidering utifrån aktuellt nuläge och omvärldsanalys.
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 BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET 
OCH STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 31/2022 

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 

 
Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS).  
Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning. 
 
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende 
Policy- Framtidens LSS-boende 
Remissyttrande- Rådet för funktionshinderfrågor och Kungälvs pensionärsråd 

Förslag till Kommunfullmäktige 

        Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas. 
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Annie Alsterholm 
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Förvaltningens bedömning

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-23

Handläggarens namn 2022-05-06

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr
KS2022/ 0840)

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår vika
insatser som kommunen ansvara för.

Det aktuella ärendet avser antagande av en policy för att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de som omfattas av LSS. Det är inget formellt styrande
dokument som medför rättigheten eller skyldigheter för kommunen eller berörda personer.
Vilka insatser som beviljas avgörs i varje enskilt ärende. Vidare prövas lokalisering och
byggnation av boenden enligt bestämmelserna i plan- och bygglagstiftningen.

Förslaget att anta policyn  Framtidens LSS-boendebedöms inte strida mot någon lag eller
annan författning.

Ekonomisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av ekonomichef.

En policy är en övergripande avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt
samt vilka värden som ska beaktas.

Behov av för framtidens LSS-boende arbetas fram och specificeras i förvaltningens
lokalförsörjningsplan.

Prioritering och finansiering av specifika utbyggnadsprojekt inom LSS-verksamheten arbetas
in i budgetprocessen och redovisas i Investerings- och driftsprogrammet som antas årligen av
kommunfullmäktige.
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