II

0

O Ste ra ke r
KS§

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2020-0 -08
I

Dnr. KS 20| 9/0I35

I:24

Svar på motion nr 6/20I9 från Ann-Christine Furustrand
Lars Frid (S)

-

Inför riktlinjer

och medboendeavtal

(S)

och

så att ingen

står bostadslös igen!

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

motion nr 6/2019 innebärande att riktlinjer för
parboende/mcdboende för Österåkers kommun tas fram anses besvarad med
hänvisning till att Socialförvaltningen har riktlinjer för parboende beslutade av
Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-19, 4:8.
1.

Förslaget

i

§.

2.

Förslaget

medbocndc

i

motion nr 6/ 2019 innebärande att uppsägningstiden för den
minst 3 månader anses besvarad med hänvisning till att tre

blir

månaders uppsägningstid skulle innebära risk för längre väntetid för särskilt
boendes (SÄBO) målgrupp samt ökade kostnader för insatser under
väntetiden.

motion nr 6/ 2019 innebärande att om den medboende så önskar
ges stöd för att ñnna annan lämplig bostad anses besvarad med hänvisning till
att Socialförvaltningen vid behov bistår med bostadssök.
3.

Förslaget

i

motion nr 6/2019 innebärande att om den medboende så önskar
att se om hennes/ hans behov har förändrats och
har rätt till särskilt boende, om så är fallet kan den medboende bo kvar med
eget hyreskontrakt och särskilt boendebeslut, anses besvarad med hänvisning
4.

Förslaget

i

ska en utredning göras för

till

att

Socialförvaltningen

alltid

utreder en ansökan

motion nr 6/ 2019 innebärande

om SÄBO.

medboendekontrakt tas
fram utifrån riktlinjerna anses besvarad med hänvisning till att den medboende
skriftligen avstår från besittningsskyddet
samband med flytt till parboende
vilket oftast godkänns av hyresnämndcn då SÄBO är ett kategoriboende som
vänder sig till en särskild målgrupp.
5.

Förslaget

i

att ett

i

Sammanfattning
I

en motion väckt

i

Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 4:20 från Ann(S) och Lars Frid (S) lämnar motionärerna fem förslag

Christinc Furustrand

avseende parboende inom

särskilt

boende (SÄBO).

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

?

M4?"

L Öste rå ker
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Förslagen innebär

kommun

1.

parboende/rnedboende

Riktlinjer för

fram. 2) L7ppsägni11gstiden för den

tas

för Österåkers

medboende blir minst 3
stöd för att ñnna annan lämplig

Om den medboende så önskar ges
bostad. 4) Om den medboende så önskar ska en utredning göras för att se om
månader.

3)

hennes/ hans behov har förändrats och har rätt till särskilt boende, om
fallet kan den medboende bo kvar med eget hyreskontrakt och särskilt
boendebeslut. 5) Ett medboendekontrakt tas fram utifrån riktlinjerna.

så är

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat 20'19-'1 1-05.
Protokollsutdrag Värd- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-10-22,
§ 10:9.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-07.

Förslag

beslut

till

Michaela Fletcher (M) yrkar

bifall

till

ordförandeförslaget innebärande

l. Förslaget
motion nr 6/2019 innebärande att riktlinjer för
parboende/medboende för Österåkers kommun tas fram anses besvarad med
i

hänvisning

att

till

Socialförvaltningen har riktlinjer för parboende beslutade av

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-19,
2.

Förslaget

medboende

§ 4:8.

motion nr 6/2019 innebärande

i

blir

att

minst 3 månader anses besvarad

uppsägningstiden för den

med

hänvisning

till

att tre

månaders uppsägningstid skulle innebära risk för längre väntetid för särskilt
boendes (SÄBO) målgrupp samt Ökade kostnader för insatser under
väntetiden.
att om den medboende så önskar
annan lämplig bostad anses besvarad med hänvisning till
att Socialförvaltningen vid behov bistår med bostadssök.
4. Förslaget
motion nr 6/2019 innebärande att om den medboende så Önskar
3.

Förslaget

ges stöd för

i

motion nr 6/2019 innebärande

att finna

i

ska en utredning göras för

har

rätt

till

särskilt

att se

boende,

om

om

hennes/ hans behov har förändrats och
kan den medboende bo kvar med

så är fallet

eget hyreskontrakt och särskilt boendebeslut, anses besvarad
till

5.

att

Socialförvaltningen

Förslaget

fram utifrån

i

alltid

utreder en ansökan

motion nr 6/2019 innebärande

riktlinjerna anses

besvarad

med

skriftligen avstår från besittningsskyddet

Vilket oftast

vänder

sig

i

SÄBO

hänvisning

medboendekontrakt

hänvisning

till

samband med

godkänns av hyresnämnden då

till

att ett

med

om SÄBO.

är ett

att

flytt

tas

den medboende
till

parboende

kategoriboende

som

en särskild målgrupp.

Ann-Christine Furustrand

(S)

yrkar bifall

till

motionen.

Forts.

.

Justerandes signaturer
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Propositionsordning

Ordföranden
(M) yrkande

frågar

eller

om

Kommunstyrelsen beslutar

Ann-Christine Furustrands

Kommunstyrelsen beslutar

enligt

(S)

enligt

Michaela Fletchers

yrkande och ñnner

att

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
Várd- och omsorgsnämnden

Kommunkansliet

Justerandes

si

8 naturer

7,
4

Utdragsbes

W rkande

