
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-08-25 
Dnr KS 2016/0133 

Svar på motion nr 
och Lars Frid (S) -

Sammanfattning 
I cn motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att österåkers 
kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 16/2016 anses besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 2017-
2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande " Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med 
motionen utgått ifrån upprättat Boendeprognos (VON 2013/0070), Uppdaterad boendeprognos 
(Bilaga 3 till budget 2016) samt Förtydligande av de båda prognoserna inom området LSS (2016). Vi 
kan som förvaltning då framföra följande sakupplysningar: 
I de båda prognoserna samt i förtydligandet framkommer det att det finns och kommer fortsätta 
finnas ett underskott på bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. De två nybyggnads
projekten Söraplanen och Norrgårdshöjden, som Armada kommer att genomföra är det planerat för 
en stöd- och servicebostad per respektive byggprojekt. Det totala antalet platser för dessa två projekt 
är 14 st. Dessa båda projekt kommer att tidigast stå klart 2017, samt 2018." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra mot förslaget men understryker 
betydelsen av att Vård- och omsorgsnämnden i sin utredning även beaktar de ekonomiska 
aspekterna framöver. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 6:12. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21,§ 6:12. 
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 
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Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON § 6:12 Dnr. VON 2016/0052 

Svar på motion "Bygg fler LSS-boenden" 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen härmed är besvarad. 

Reservation 
Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S), Lars Frid (S), Gunilla Niss (S) och Yvonne Oretoft (RP) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservadon: 
Motionen hanterar en viktig fråga för en liten grupp. I förvaltningens underlag står det att 
byggprocesserna borde påskyndas och att det bör ske i snabbare tempo än den prognos som 
är framtagen och vi delar den åsikten. Men det räcker inte att konstatera att det finns ett behov 
och att det snart finns ytterligare 14 platser. Genom att bifalla modonen kan kommunen visa 
att denna fråga är viktig och att man vill agera för ytterligare platser snarast. 

Sammanfattning 
Behov av nya bostäder enligt LSS för gruppen med funktionsnedsättning som socialförvalt
ningen kan identifiera är att år 2022 kommer antalet beslut om I,SS-bostad att vara 232 st. 
Det totala behovet av nya platser/bostäder 2022 kommer att vara 103 stycken, varav av dessa 
35 platser på gruppbostad och 68 platser på stöd- och serviceboende. Detta innebär att det 
skulle behöva byggas fram till år 2022 ca 5 stycken gruppbostäder och ca 6 stycken stöd
servicebostäder i Österåkers kommun. Det ska tas hänsyn till prognoserna och att 
byggprocessen ska påskyndas för att kunna bygga det behov av bostäder med särskild service 
för vuxna enligt LSS i ett snabbare tempo än den prognos som har tagits fram. Det är för 
avsikt att ta upp frågeställningen i Verksamhetsplan 2017 - 2019 och Budget 2017. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäk
tige besluta beslutar att motionen härmed är besvarad. 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden Mikael Ottossons ställer yrkandena mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat i enighet med ordförandes yrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON § 6:12forts. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Mikael Ottosons yrkande och för nej
röst för bifall till Marie Endes yrkande. 

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 5 nej-röster, en avstår. Vid lika antal röster avgör 
ordförandes röst. Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med Mikael 
Ottosons yrkande. Omröstningslista se bilaga. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

Bilaga 

Omröstningslista VON § 6:12, 2016-06-21 

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 

Ledamöter När 
v 

Tjg Vot § 6:12 Vot § 

h Nej Avs t I" Nej Avst 
Ordinarie 

I<D Mikael Ottosson, ordf. X X 
L Monica Kjellinan 1 :e v 

ordf. 

X X 

S Marie Ende 2:e v ordf. X X 
, 

M Fredrik Rosengren X X 
, 

M Birgitta Netterström 

L Kerstin Nilsson X X 

C Pär Claesson X X 

S Cecilia Ringstedt X X 

RP Yvonne Oretoft X X 

MP Bo Lundin 

V Aline Osterlind 

Ersättare 

M Anneli Widén X X 
KD Ulrika Walberg X 

OP Maria Ullenius X 

S Lars Frid X X 

S Gunilla Niss X X 

Resultat 5 5 1 

HO MJL 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 
Datum 2016-06-08 
Dnr VON 2016/0052 

Svar på motion "Bygg fler LSS boenden" 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas 
inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
1. Att motionen härmed är besvarad. 

Förvaltningens slutsatser 
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med motionen utgått ifrån upprättat Boendeprognos 
(VON 2013/0070), Uppdaterad boendeprognos (Bilaga 3 till budget 2016) samt Förtydligande av de 
båda prognoserna inom området LSS (2016). Vi kan som förvaltning då framföra följande 
sakupplysningar: 
I de båda prognoserna samt i förtydligandet framkommer det att det finns och kommer att fortsätta 
finnas ett underskott på bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. De två nybyggnads
projekten Söraplanen och Norrgårdshöjden, som Armada kommer att genomföra är det planerat för 
en stöd- och servicebostad per respektive byggprojekt. Det totala antalet platser för dessa två projekt 
är 14 st. Dessa båda projekt kommer att tidigast stå klart 2017, samt 2018. 
De projekt som pågår, nybyggnationer och upphandlingar, kommer inte att täcka behoven under de 
närmaste åren. Vård - och omsorgsnämnden kan komma att vara hänvisade till att köpa platser av 
externa utförare. 
Beräkningen som har gjorts i boendeprognosen av det framtida behovet av lägenheter för bostad 
med särskild service enligt LSS har gjorts med hänsyn taget till tre faktorer: befolkningsprognos, 
faktisk kunskap på individnivå samt tendenser inom avflyttning, diagnostisering och mortalitet. 
Den stora ökningen som har visats sig i denna beräkning sker dock inte enbart genom 
befolkningsökning, utan även genom ökad andel personer som ansöker om insatsen. Antalet 
ansökningar om bostad med särskild service förväntas öka inom de närmaste åren. 

Behov av nya bostäder enligt LSS för gruppen med funktionsnedsättning som socialförvaltningen 
kan identifiera är att år 2022 kommer antalet beslut om LSS-bostad att vara 232 st. 
Det totala behovet av nya platser/bostäder 2022 kommer att vara 103st, varav av dessa 35 platser på 
gruppbostad och 68 platser på stöd- och serviceboende. Detta innebär att det skulle behöva byggas 
fram till år 2022 ca 5 st gruppbostäder och ca 6 st stöd- servicebostäder i Österåkers kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att det ska tas hänsyn till prognoserna och att det påskyndas 
med byggprocessen för att kunna bygga det behov av bostäder med särskild service för vuxna enligt 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

LSS i ett snabbare tempo än den prognos som har tagits fram. Vård- och omsorgsnämnden har för 
avsikt att ta upp frågeställningen i Verksamhetsplan 2017 - 2019 och Budget 2017. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KF 2014-09-01, § 6:20/2014 Boendeprognos för Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens 
målgrupper 
VON 2016-03-01, § 2:5, Bilaga 3 till budget 2016, Uppdaterad boendeprognos 
VON 2016-04-26, § 4:6, Förtydligande av boendeprognos samt uppdaterad boendeprognos inom 
områdena socialpsykiatri och LSS. 

Bilagor 
1. KF 2016-03-14, §2:19 "Bygg fler LSS boenden" 

Anders Lindblad 
Tf Socialchef 

Eva Höxter 
Sakkunnig inom funktionshinder 
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nr I6/2o\é 
ÖSTERÅKERS ICÖMMTO 

KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -03- 1 1 
Socialdemokraterna D.nr: 
FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER 2Q6I0[^-\C)0 OJ 
Motion till Kommunfullmäktige 

Bygg fler LSS boenden 
Lagen är tydlig liksom våra värdegrunder; Alla människors lika värde och rätt till likabehandling. 
Men hur ser det ut i praktiken? Och vad kostar det? Vilken kvalitet får de som har behov och vi 
som betalar? 

Det finns en grupp av människor som har det extra svårt, de som lyder under Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionsliindrade. Kommunen är skyldig att ge dem stöd så att de så långt det är 
möjligt kan ldara sig själva. Men många behöver stort stöd exempelvis att boendet är ordnat på 
ett speciellt sätt. 

Idag betalar kommunen för boendeplatser utanför den egna kommunen vilket ofta är till en dyr 
nota. En nota om vi som skattebetalare får betala för. Ofta är kostnaden för en plats ca 3-6 000 
kronor per DYGN. Dessutom får inte alla som vill någon bostad vilket innebär att vi åsidosätter 
vårt åtagande som kommun och kan få plikta med böter för att vi inte uppfyller lagen. 

Vi är övertygade om att vi kan ge våra invånare ett kvalitativt liv på hemmaplan och til1 en bra 
kostnad. Vi är också övertygade om att vi kan skapa unika boenden som passar dessa personer i 
tider då kommunen växer. 

Vi vill värna om en bra livskvalitet och en bra kommunekonomi och vill därför 

Att: Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom 
kommunen snarast. 

Cecilia Marie Ende 

För Socialdemokraterna 


