
       
    
 
 
 

   
 

      
    

 
       

 
 

    
   

   
   

   
 

 
   

   
   

 
 

   
     

 
   

  
      

 
   

  
    

     
   

   
  

      
  

 
    

  
   

  
      

  
  

     
  

  

    
   

  

 
 

  
 
 
 

     
    

 
 

 Datum 1(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg KALLELSE/underrättelse till sammanträde 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 

Plats och tid Årholmen, 2022-05-11, klockan 13:00 

Ordinarie 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Maria Sörkvist (C) 
Susanne Gustafsson (L)
Hilden Talje (M) 
Ulf Sjölinder (KD) 

Ersättare 
Eva Skoglund (S) 
Anders Wingård (FO)
Ulla Kedbäck (MP) 

Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Verksamhetsuppföljning 2022 - Sektor 

Omsorg 
KS/2022:144 Kl. 13.00-13.30 

M. Solindon 
2. Beställning av förstudie avseende ny

gruppbostad 
KS/2022:840 Kl. 13.30-14.30 

M. Stenerås 
Paus 

3. Delårsrapporter 2022 för Orust
kommun- Sektor Omsorg 

KS/2022:86 Kl. 14.40-15.10 
L. Gardtman 

4. Habiliteringsersättning 2022 KS/2022:790 Kl. 15.10-15.20 
M. Ottosson 
Lundström 

5. Information projekt serviceinsatser KS/2022:843 Kl. 15.20-15.30 
Svanesunds hemtjänst M. Hasselgren 

6. Utskottet för omsorg sammanträde i KS/2022:844 
augusti 2022 

7. Sektorns information 2022 Utskottet KS/2022:80 
för omsorg 

8. Ordförande informerar 2022 KS/2022:82 
Utskottet för omsorg 

ORUST KOMMUN 

Britt-Marie Andrén Karlsson Helena Arvedahl 
Ordförande Sekreterare 

https://15.20-15.30


       
    
 

 

 

 

      
 

   
    

   

         

  

 Datum 2(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Verksamhetsuppföljning 2022 - Sektor Omsorg, KS/2022:144 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Marika Solindon berättar om samverkan mellan skola och omsorg 



       
    
 

 

 
 

       
 

   
     

          
             

 

   
            

              
           

               
            
             

        
 

              
                 

            
          

           
                  

                 
              

            
  

 
                 

                  
            

              
            
           

     
 

 
   

   
   

 
   

  
   

 
 

 Datum 3(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Beställning av förstudie avseende ny gruppbostad, KS/2022:840 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utifrån genomförd behovsbeskrivning och behovsanalys ge sektorschef Lena Gardtman i 
uppdrag att beställa en förstudie avseende en ny gruppbostad för sektor omsorg av
fastighetsenheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har färdigställt en behovsbeskrivning och en behovsanalys avseende en ny 
gruppbostad i kommunen. Det behövs en modern gruppbostad med lågaffektiv miljö för en bra
boendemiljö för brukare och en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. 
Orust kommun är skyldig att bedriva verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. I 9§9 i denna rättighetslag finns bostad med särskild service för 
funktionshindrade med. Bedömningen är att kommunen är i behov av ytterligare en ny
gruppbostad om sammanlagt sex till åtta platser. 

Vi ser ett flertal faktorer som bidrar till detta behov. Unga personer med funktionsnedsättning 
önskar i högre grad flytta hemifrån till eget boende direkt efter gymnasiet och fler önskar bo i
eget boende. Fram till och med 2032 beräknas 35 elever avsluta gymnasiesärskolan. 
Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning ökar. För personer med måttlig
intellektuell funktionsnedsättning är medellivslängden idag i paritet med resten av befolkningen.
Åtta personer som bor på kommunens gruppbostäder idag är mellan 64 och 85 år. Vi har idag 37
brukare som bor hemma hos föräldrar med någon form av insats enligt LSS. Av dessa brukare så 
beräknas 10-14 vara i behov av bostad med särskild service, gruppbostad inom en tioårsperiod.
Hög andel diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser kan bidra till att fler tillhör 
personkretsen. 

Det är av största vikt att en förstudie av ny gruppbostad beställs då boendeprognosen visar på ett
tydligt behov. Det som prognosen visar är att det i ett första läge behövs en gruppbostad men att 
det med största sannolikhet kommer behövas ytterligare en gruppbostad inom en tioårsperiod.
Nästa steg i processen är att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningar och 
möjligheter till en ny gruppbostad. Förstudien får visa vilka eventuella prioriteringar och
nödvändiga åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade kostnader bedöms vara 
rimliga i relation till nyttoeffekten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Behovsbeskrivning daterad 2022-04-18
Behovsanalys daterad 2022-04-21 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg
Sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten 
Ekonomienheten 



       
    
 

 

 
  

  
 
 
 

      
        

 Datum 4(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

ORUST KOMMUN 
Sektor Omsorg 

Lena Gardtman Maria Ottosson Lundström 
Sektorschef Verksamhetschef Socialt stöd 



       
    
 

 

 
 

        
 
  

 Datum 5(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Delårsrapporter 2022 för Orust kommun- Sektor Omsorg, KS/2022:86 



       
    
 

 

 
 

   
 

   
     

              
             

           

   
               

           
               

            
       

             
    

           
               

           
               

            
          

 
             

             
          

            
          

 
             

              
             
          

 
                 

            
              

              
                   

            
    

 
          

  

        

 Datum 6(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Habiliteringsersättning 2022, KS/2022:790 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att:
Ge sektorn i uppdrag att rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen i syfte att bibehålla tidigare 
års höjning av habiliteringsersättning även 2022, samt att göra två extrautbetalningar under året
som en bonus baserat på deltagarens närvaro på daglig verksamhet LSS. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även för 2022 fördela medel till kommunerna i 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
(habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen
som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i
daglig verksamhet enligt LSS. 

Bidragets storlek: Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt
350 mnkr kronor under 2022. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2022 
framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet 
deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har Orust
kommun har möjlighet att rekvirera 466 439 kr för 2022. 

Ärendet 
Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera och motivera 
deltagare att medverka i daglig verksamhet enligt LSS. Det är inte deltagarnas huvudsakliga
försörjning utan den består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning. Socialstyrelsen 
har regeringens uppdrag att fördela stimulansmedel för habiliteringsersättning för 2022. I Orust
kommun har närmare 60 personer beslut om daglig verksamhet. 

Habiliteringsersättningen i Orust kommun betalades ut med 37 kr/dag under 2018. I november 
2018 beslutade Kommunfullmäktige (KF 2018-11-08 § 129 punkt 11) att höja ersättningen till 60
kr/dag from 2019-01-01 för personer med daglig verksamhet inom LSS. 2019 rekvirerade sektor 
omsorg stimulansmedel statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja habiliteringsersättningen. 

För 2022 har Orust kommun möjlighet att rekvirera max 466 439 kr för att införa, höja eller
bibehålla en tidigare höjning av habiliteringsersättning. Med det rekvirerade statsbidraget är det 
möjligt att bibehålla den tidigare höjningen samt att två extra utbetalningar kan göras retroaktivt
under året som baseras på antal deltagare och varje deltagares närvaro. Den första utbetalningen 
kan betalas ut i juni som en extra bonus. Då det är oklart hur många personer som kommer delta
på daglig verksamhet under hösten justeras beloppen utifrån beräkningen för den andra 
utbetalningen i december. 

Habiliteringsersättningen som kommuner utbetalar är skattefri för individen (Skatteverket, Dnr
130 566411-05/111). 

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av pandemin 



       
    
 

 

             
              

              
             

              
                 
              
     

           
             

   
          

  
             

              
      

               
            

              
   
 

              
            

       

 
   
        
         

   
  

 
 

  
  

 
 
 

      
      

  

 Datum 7(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Under 2021 rekvirerade Orust kommun stimulansmedel för att kunna bibehålla en redan höjd 
ersättning samt göra två extrautbetalningar som en bonus baserat på antal närvarodagar. Som en
konsekvens av pandemin har daglig verksamhet delvis haft stängt under året och därför har 
ersättningen till deltagarna baserats på planerad närvaro snarare än på faktisk närvarotid. 

Regeringen uppdaterade villkoren med anledning av Covid-19 så att bidraget får användas till att 
betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de som annars skulle delta i
daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av smittorisk. De uppdaterade villkoren 
gäller även för 2022. 

Habiliteringsersättning 2021 betalades ut med 60 kr per närvarodag/planerad närvarodag samt 
två retroaktiv extrautbetalningar en i juli (3000 kr/deltagare) och en i december (5000
kr/deltagare). 

Hur Orust kommun använt statsbidraget 2021 är återrapporterat till Socialstyrelsen. 

Efter 2022 
Det är oklart om kommunen kommer kunna söka stimulansmedel för att kunna bibehålla 
höjningen 2023. Socialstyrelsen har informerat om att en utredning pågår om det nationellt ska 
beslutas om en obligatorisk habiliteringsersättning. 

Den extra höjningen och den bonus som betalas ut retroaktivt baserat på närvarodagar är en 
tillfällig extra habiliteringsersättning för 2022. En eventuellt fortsatt höjning och extra bonus
förutsätter nya stimulansmedel eller budgettillskott, vilket i så fall får beslutas i samband med 
ordinarie budgetarbete. 

Ekonomi 
Med egen budget samt rekvirerade statsbidrag 466 439 kr, kan Orust kommun betala ut
habiliteringsersättning till personer på daglig verksamhet inom LSS med 60 kr/närvarodag, samt 
två retroaktiva utbetalningar baserat på antal närvarodagar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansbidrag, bilaga 1 
Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag 2022 för habiliteringsersättning, bilaga 2 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg
Ekonomienheten 

ORUST KOMMUN 
Sektor Omsorg 

Lena Gardtman Maria Ottosson Lundström 
Sektorschef Verksamhetschef Socialt stöd 



       
    
 

 

 
 

      
 

   
    

  

 Datum 8(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Information projekt serviceinsatser Svanesunds hemtjänst, KS/2022:843 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 



       
    
 

 

 
 

        
 

   
          

  

 Datum 9(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Utskottet för omsorg sammanträde i augusti 2022, KS/2022:844 

Förslag till beslut 
Att låta utskottet för omsorgs sammanträde i augusti 2022 utgå. 



       
    
 

 

 
 

       
 

   
    

   

     

  

 Datum 10(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Sektorns information 2022 Utskottet för omsorg, KS/2022:80 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef informerar om aktuella händelser 



       
    
 

 

 
 

       
 

   
    

   
     

 Datum 11(11) 
2022-05-04 

Utskottet för omsorg 

Ordförande informerar 2022 Utskottet för omsorg, KS/2022:82 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om aktuella händelser 



     
    
 
 

 
 
 

 

      

   
     

         
              

 

   
           

            
              

              
             

             
        

 
             

            
                

       
         

             
                 

               
             

          
  

 
              
                  

           
    

             
            
          

       
 

 

 Datum Diarienummer 1(2) 
2022-05-03 KS/2022:840 

Sektor Omsorg
Lena Gardtman 
telefon 0304-334385 
e-post: lena.gardtman@orust.se 

Beställning av förstudie avseende ny gruppbostad 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att: 
Utifrån genomförd behovsbeskrivning och behovsanalys ge sektorschef Lena Gardtman
i uppdrag att beställa en förstudie avseende en ny gruppbostad för sektor omsorg av 
fastighetsenheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har färdigställt en behovsbeskrivning och en behovsanalys avseende en
ny gruppbostad i kommunen. Det behövs en modern gruppbostad med lågaffektiv miljö 
för en bra boendemiljö för brukare och en trygg och säker arbetsmiljö för personalen.
Orust kommun är skyldig att bedriva verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. I 9§9 i denna rättighetslag finns bostad med särskild service för
funktionshindrade med. Bedömningen är att kommunen är i behov av ytterligare en ny 
gruppbostad om sammanlagt sex till åtta platser. 

Vi ser ett flertal faktorer som bidrar till detta behov. Unga personer med
funktionsnedsättning önskar i högre grad flytta hemifrån till eget boende direkt efter 
gymnasiet och fler önskar bo i eget boende. Fram till och med 2032 beräknas 35 elever
avsluta gymnasiesärskolan. Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning 
ökar. För personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning är medellivslängden
idag i paritet med resten av befolkningen. Åtta personer som bor på kommunens 
gruppbostäder idag är mellan 64 och 85 år. Vi har idag 37 brukare som bor hemma hos
föräldrar med någon form av insats enligt LSS. Av dessa brukare så beräknas 10-14 vara 
i behov av bostad med särskild service, gruppbostad inom en tioårsperiod. Hög andel
diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser kan bidra till att fler tillhör 
personkretsen. 

Det är av största vikt att en förstudie av ny gruppbostad beställs då boendeprognosen
visar på ett tydligt behov. Det som prognosen visar är att det i ett första läge behövs en 
gruppbostad men att det med största sannolikhet kommer behövas ytterligare en
gruppbostad inom en tioårsperiod. 
Nästa steg i processen är att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningar
och möjligheter till en ny gruppbostad. Förstudien får visa vilka eventuella prioriteringar 
och nödvändiga åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade kostnader
bedöms vara rimliga i relation till nyttoeffekten. 

mailto:lena.gardtman@orust.se


     
   

 
   

   
   

 
   

  
   

 
 
 

  
  

 
 

      
      

      
      

 Datum Diarienummer 2(2) 
2022-05-03 KS/2022:840 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03
Behovsbeskrivning daterad 2022-04-18 
Behovsanalys daterad 2022-04-21 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten
Ekonomienheten 

ORUST KOMMUN 
Sektor Omsorg 

Lena Gardtman Maria Ottosson Lundström 
Sektorchef Omsorg Verksamhetschef Socialt Stöd 



   

  

 

    

 

            
               

             
           

           
            

      

 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

  

Bilaga 1b 

2022-04-21 

Behovsanalys av ny gruppbostad 

Sammanfattning 

Med denna analys vill omsorgen säkerställa det behov som finns avseende en 
ny gruppbostad. Det är av största vikt att arbetet med att ta fram en ny 
gruppbostad kommer igång. Detta arbete bör inte dra ut på tiden då en 
gruppbostad behöver vara på plats så snart som möjligt. Gruppbostaden ska 
vara anpassad för personer med utmanande beteende. Det behövs en modern 
gruppbostad med lågaffektiv miljö för en bra boendemiljö för brukare och en 
trygg och säker arbetsmiljö för personalen. 

Kontaktuppgifter 

Datum 

220216 

Sektor 

Omsorg 

Avser verksamhet 

Socialt stöd, Funktinsstöd LSS, gruppbostad 

Uppdragsgivare 

Lena Gardtman 

Tfn 

0304-334385 

E-post 

lena.gardtman@orust.se 

Underskrift 

Kontaktperson för 
uppdraget 

Marcus Stenerås 

Tfn 

0304-334373 

E-post 

marcus.steneras@orust.se 

mailto:lena.gardtman@orust.se
mailto:marcus.steneras@orust.se


 

       
     

           
   

 
            

      
 

          
          

            
           
          

                
         

            
            

      
 

          
       

 
                
       

 
 

          
  

           
              
             
           
          

  

Behovsanalys lokalförändring 

Verksamhetsanalys 

1. Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC-
modellen)(SWOT-analys). Finns det organisationsförändringar eller 
förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka följder får det 
för lokalbehovet? 

Styrkor: 
Fem gruppbostäder som är placerade bra geografiskt. Tre av dessa fungerar väl 
utifrån de brukare som bor där. 
Svagheter: 
Två av gruppbosäderna är inte ändamålsenliga utan saknar möjlighet att 
tillgodose behov hos brukarna, exempelvis problem med trånga toaletter, detta 
påverkar inte bara brukarna utan även personalens arbetsmiljö. En svaghet är att 
vi inte äger gruppbostäderna själva vilket påverkar möjligheten att förändra dessa 
så att de motsvarar målgruppens behov. Personer med funktionsvariation lever 
längre idag och det finns en stor risk att vi inom en snar framtid inte kan 
tillmötesgå dessas omvårdnadsbehov i två av nuvarande gruppbostäder. Vissa 
personer inom målgruppen har ett utåtagerande beteende och vi har idag inga 
gruppbostäder med lågaffektiv miljö. Idag har vi personer på kö och samtliga 
lägenheter är uthyrda på våra gruppbostäder. 
Möjligheter: 
Vi har möjligheten att bygga en modern, ändamålsenlig gruppbostad utifrån 
brukarens behov och med grunden i evidens. 
Hot: 
Finns en stor risk att vi inom en snar framtid inte kan leva upp till lagstiftningen 
vilket kan medföra vite och dyra placeringar. 

2. Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas? Hur se 
historien ut? 

Orustbostäder har byggt två gruppbostäder de senaste åren. En gruppbostad för 
att ersätta korttidsvistelse för barn och unga, det var det som blev Kaprifolvägen 1 
och en gruppbostad då Herrgården var utdömd som gruppbostad, och det var det 
som blev Skansvägen. Förutom detta så har mindre ombyggnationer gjorts på 
vissa gruppbostäder för att anpassa utifrån brukarens behov och personalens 
säkerhet. 
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Behovsanalys lokalförändring 

3. Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt 
investeringar som kan tas tillvara? Inventera vad som finns och gjorts. 

Av de två gruppbostäder som är byggda av Orustbostäder så är Kaprifolvägen en 
välfungerande gruppbostad. Skansvägens gruppbostad bedöms inte vara 
ändamålsenlig utifrån fyra av de fem brukare som bor där idag. Gruppbostaden 
har för små utrymmen och för trång korridor vilket medför att personalen bland 
annat får svårigheter att arbeta lågaffektivt. Toaletterna håller måttet för 
tillgänglighet dock inte måttet för utökad tillgänglighet vilket medför att de blir 
för små den dagen någon brukare har ett utökat omvårdnadsbehov. Då finns inte 
det utrymme som krävs av arbetsmiljöverket om 0,8 m. 

4. Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade 
behovet? Exempelvis resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 

Ökat behov av stödassistenter och stödpedagoger särskilt med inriktning mot den 
målgrupp som gruppbostaden avser. 

5. Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten. 
Funktionsprogram rumssambandsprogram etc. klargör alla viktiga detaljer 

Finns ett funktionsprogram för gruppbostad hänvisar till denna. 

6. Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 
Separata personalentreer, flyktvägar, sekretessrum, upplysta gångvägar till och 
från parkering hållplats, etc. 

Följande behöver tas med i beaktande vid nybyggnation av gruppbostad: 
1) Gruppbostaden ska ha minst sex lägenheter. Väljer man att bygga med 

åtta lägenheter behöver detta utredas först separat vad det skulle få för 
konsekvenser. Två av dessa åtta lägenheter behöver i så fall ha separata 
ingångar endast utifrån. 

2) Varje lägenhet ska vara lågaffektiv, vilket innebär två ingångar till samtliga 
rum. 

3) Varje lägenhet ska ha kök ihopbyggt med ett vardagsrum och separat 
sovrum. Badrummet ska vara väl tilltaget i storlek. 

3 



       
              

              
 

              
         

          
           

          
            

           
           

   
          

             
   

          
    

             
           
          

             
             

     
              

    
          
            
       
              

           
 

 
        

        
 

Behovsanalys lokalförändring 

4) Varje lägenhet ska vara ljudisolerad. 
5) I varje lägenhet ska man ha ett inbyggt belysningssystem som ska vara en 

hjälp till att orientera sig i vardagen. Ljuset ska också tända sig gradvis på 
toaletten. 

6) I varje lägenhet ska det vara tillräckligt med utrymme så att man kan 
arbeta två personal med brukaren i hall, badrum, sovrum. 

7) Lägenhetsdörrarna som är in mot den gemensamma korridoren i 
gruppbostaden ska ligga förskjutet från varandra så att man undviker att 
se in till varandra eller att man undviker att krocka. 

8) Varje lägenhet ska ha två ingångar. En ingång inifrån den gemensamma 
delen i gruppbostaden och en ingång utifrån. Ingången utifrån ska ha 
förbindelse med antingen en väg där man kan köra runt gruppbostaden 
eller en gångväg. 

9) Varje lägenhet ska vara försedd med en egen uteplats. 
10) I de gemensamma delarna i gruppbostaden ska det finnas två ingångar till 

varje utrymme. 
11) Det ska finnas samtalsrum, gemensamhetsrum/tv rum gärna med uteplats 

och ett gemensamt kök. 
12) Tvättstuga och förråd inomhus och ett förråd ute. I tvättstugan ska det 

finnas möjlighet för personalen att tvätta sina kläder separat. Det ska 
finnas en spoldesinfektor i tvättstugan där det även finns avställningsyta 
för det som är rent och en avställningsyta för det som är smutsigt. 

13) Det ska finnas ett större kontor på gruppbostaden med plats för tre 
skrivbord, skrivbordsstolar, förvaring och dokumentskåp. 

14) Det ska finnas ett vilrum för personal som även ska kunna nyttjas som 
sovande jour vid behov. 

15) Personalrum med möjlighet till att värma mat med mera. 
16) Två omklädningsrum för personalen. Ett för damer och ett för herrar. 
17) Gångvägen/körvägen runt gruppbostaden ska vara upplyst. 
18) Man ska kunna parkera med minst åtta bilar på parkeringen och fyra av 

dessa ska vara med laddstolpar för elbilar. Parkeringen ska vara upplyst. 

7. Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 
Inga krav utöver det som ställs i BBR. 
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Behovsanalys lokalförändring 

8. Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 
Politisk målsättning om att samtliga invånare ska beredas boende inom Orust kommun. 

9. Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen 
eller annan förvaltning)? 

Ett utökat samarbete med äldreomsorgen för att aktivt arbeta för att brukare på 
gruppbostad ansöker om särskilt boende. 

Lokalbehovsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 

Frågeställning Svar 
Ej aktuellt 
(markera 
med X) 

Typ av verksamhet Boende med särksild service enligt LSS, 
gruppbostad. 

Lokalisering Henån med omnejd. 

Vilken yta krävs för 
verksamheten (m2/barn etc.) 
Här går vi på SKR och 
nyckeltal. 

49 kvm och gemensamhetsutrymmen och 
personalutrymmen. Ca 800 m2 per 
gruppbostad. 

Särskilda önskemål/krav Centralt men avskilt läge. 

Tillåtna antal våningar på 
verksamheten 

Enplans. 

Vilka anordningar behövs 
(lekplatser, solskydd, lastkaj, 
sluss i entrén, etc.) 

Pergola med sittplatser. 
Handikappsanpassad gunga. 
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Behovsanalys lokalförändring 

Vilken typ av funktioner och 
utrymmen kommer 
verksamheten att behöva ta 
fram funktions- och 
rumsprogram. 

Funktions och rumsprogram finns, hänvisar 
till detta program. 

Antal parkeringsplatser och 
andra funktioner som 
påverkar markytor 

Åtta parkeringsplatser. 

Vilka funktioner bör ligga i 
anslutning till varandra? 
Finns samband mellan inre 
funktioner och yttre miljö 
som bör beaktas? T.ex. 
samordning av kök, 
gympahallar etc. för skolor) 

Återvinningshus vid infart samt förråd. 

Antal avdelningar (ex 
förskola) 

6-8 lägenheter. 

Antal elever/barn/ åldringar 6-8 brukare. 

Bedömning av personalantal 
och vilka yrkeskategorier som 
kommer nyttja lokalen. 

3-5 personal i tjänst samtidigt dag som 
kvällspass 1-2 på natten. Stödassistenter och 
stödpedagoger. 

Miljöpåverkan närmiljö Höga ljud från brukarna kan förekomma. 

Vägnät (påverkan, behövs 
ombyggnation etc.) 

Normal standard. 

Krävs speciella installationer 
för exempelvis IT, telefoni 
och larm 

Passagesystem och trygghetslarm. 
Överfallslarm för personal. 
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Behovsanalys lokalförändring 

Krävs speciella anpassningar 
ur tillgänglighetssynpunkt 
utöver lagkrav 

Utökad tillgänglighet i hela fastigheten. 
Detta gäller även utemiljön. 

Varutransporter Behov av att kunna ta emot en rullcontainer. 

Skolskjuts Nej 

Tidsram för förstudien Två månader 

Tidsram för projektet Två år. 

Övriga upplysningar/bra att 
veta 

Övriga upplysningar/bra att 
veta 

Övriga upplysningar/bra att 
veta 

Nyttobeskrivning 

Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 

Effektiviseringspotential Det finns en effektiviseringspotential i att slippa köpa plats för 
dessa brukare. En sådan köpt plats kostar mellan 5500 kr – 
7000 kr per dygn. 

Om inget görs (0-
alternativ) 

Om inget görs så måste platser köpas. 
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Behovsanalys lokalförändring 

Sociala och kulturella 
värden 

Det finns viktiga sociala värden på att bygga en ny 
gruppbostad och på så sätt undvika att köpa plats för brukare. 
Det kan handla om närheten till anhöriga och vänner. Det kan 
handla om att få vistas i miljöer som är känd för brukaren med 
mera. 

Ekologiska värden 
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Bilaga 1a 

2022-04-18 

Behovsbeskrivning lokalförändring 

Behov av ny gruppbostad enligt LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

Orust kommun har behov av en ny gruppbostad enligt LSS. Det behövs en 
modern gruppbostad med lågaffektiv miljö för en bra boendemiljö för brukare 
och en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. En gruppbostad för 
personer med hög känslighet för ljud och andra intryck har hög prioritet. 
Gruppbostaden ska vara anpassad för personer som har ett utmanande 
beteenden. Dessa beteenden kan bland annat innebära att de är utåtagerande, 
har ett självskadebeteende, har ett riskbeteende, kan vara våldsamma och 
även störande. Orust kommun har i dagsläget inget boende anpassat för 
denna målgrupp och köper därför idag boendeplatser samt att vi har brukare 
på våra gruppbostäder som bor i lägenheter som inte är anpassade. 

Behovet är en ny gruppbostad som behöver stå färdigt så snart det är möjligt. 

Kontaktuppgifter 

Datum 

220418 

Sektor 

Omsorg 

Avser verksamhet 

Socialt stöd, funktionsstöd LSS gruppbostad. 

Uppdragsgivare 

Lena Gardtman 

Tfn 

0304-334385 

E-post 

lena.gardtman@orust.se 

Underskrift 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

 
 

    
  

 

      

   
 

 

 

           
          

        
           

      

            
     

         
          

            
         

           
      

       
       

         
         

    
             

           
           

Behovsbeskrivning lokalförändring 

Kontaktperson för Tfn E-post 
uppdraget 

0304-334373 marcus.steneras@orust.se 
Marcus Stenerås 

Kryssa i den ruta 
som beskriver 
behovet 

Ny 
verksamhe 
t 

Utökning av 
verksamhet 

Myndig-
hetskrav 

Ändrat 
arbetssät 
t 

Ej 
ändamålsenliga 
lokaler 

Teknisk 
kapacitet 

X X X 

1. Orsak till 
behovet 
(beskrivning) 

Orust kommun är skyldig att bedriva verksamhet enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. I LSS 9§9 i denna 
rättighetslag finns bostad med särskild service för funktionshindrade 
med. Bedömningen är att kommunen är i behov av ytterligare en 
gruppbostad om sammanlagt 6-8 platser. 

Nedan redovisas fler faktorer som bidrar till ett ökat behov av boende 
inom LSS de kommande åren; 

1. Unga personer med funktionsnedsättning önskar i högre grad 
flytta hemifrån till eget boende direkt efter gymnasiet och fler 
önskar bo i eget boende. Under kommande 10 år så beräknas det 
att 35 elever går ur gymnasiesärskolan. Av dessa kommer 
troligtvis en tredjedel vara aktuell för någon form av boende inom 
LSS såsom gruppbostad och servicebostad. 

2. Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning ökar. 
För personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning är 
medellivslängden idag i paritet med resten av befolkningen. Åtta 
personer som bor på kommunens gruppbostäder idag är mellan 
63 och 84 år. 

3. Vi har idag 37 brukare som bor hemma hos föräldrar med någon 
form av insats enligt LSS. Av dessa brukare så beräknas 10-14 
vara i behov av bostad med särskild service, gruppbostad inom en 
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Behovsbeskrivning lokalförändring 

tioårsperiod. 
4. Hög andel diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser kan 

bidra till att fler tillhör personkretsen. 
5. Gruppbostaden Ringseröd har ett pågående ärende hos 

arbetsmiljöverket där de har påpekat att toaletterna i 
lägenheterna inte är anpassade och tillräckligt stora för att 
personal skall kunna sköta brukarna utan risk för personalens 
fysiska hälsa. Verksamheten förespråkar inte att fastighetsägaren 
tillgänglighetsanpassar badrummen utan att vi på sikt istället 
avvecklar gruppbostaden i sin nuvarande form. 

2. Resurs- Det är tydligt utifrån punkt ett i behovsbeskrivningen att Orust 
hushållning kommun är i behov av en ny gruppbostad. Från omsorgens sida ser vi 
Nyinvestering inga andra möjligheter än nybyggnation antingen i egen regi eller via 
ar och större ett företag som är specialiserad på LSS bostäder. I prognosen så räknar 
ombyggnader 
bör göras i 
sista hand! 

vi med att kunna frigöra platser på befintliga gruppbostäder genom att 
vissa brukare kommer att ansöka om plats på särskilt boende. 

3. Kan åtgärder Nej. 
vidtas som 
innebär att 
behovet inte 
kvarstår? 

4. Kan åtgärder Bedömmer att det är svårt då det oftast inte blir bra när man renoverar istället 
vidtas som ger för att bygga nytt. Ofta blir det mycket kompromisser i dessa gruppbostäder 
effektivare som inte gagnar varken brukaren eller den personal som skall arbeta i 
utnyttjande av lokalerna. Anpassningar kräver ofta omfattande ombyggnationer vilket inte 
befintliga sällan leder till att det blir lika dyrt som att bygga nytt. 
tillgångar? 
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Behovsbeskrivning lokalförändring 

5. Kan 
begränsade 
investeringar 
göras för att 
lösa mindre 
behov? 

Även om vi inte tar med detta i denna behovsbeskrivning så behöver vi ha med 
frågetställningen om det kan göras investering i något befintligt äldreboende 
där en avdelning blir en gruppbostad. Detta behöver undersökas och tas i 
beaktande då det finns stora samarbetsvinster. ? 

6. Hur ser Det finns i kommunen idag fem gruppbostäder med sammanlagt 29 platser. 
nuläget ut? Förutom platserna inne på gruppbostad så finns även två brukare som bor i 

satelitlägenhet. Vi har i dagsläget samtliga våra lägenheter uthyrda. Vi har en 
gruppbostad Skansvägen där det bor fem brukare i lägenheter som inte är 
ändamålsenliga för målgruppen. Alldeles för små utrymmen och toaletter. 
Toaletterna håller tillgänglighetsmåttet men håller inte måttet för utökad 
tillgänglighet vilket medför att brukare inte kan skötas om de blir sämre 
fysiskt. Vi har även Ringserödsvägen där vi har ett pågående ärende hos 
arbetsmiljöverket angående för små badrum. 

7. Syftet med 
förändringen? 

Säkerställa kommunens skyldighet att tillhandahålla boende på gruppbostad. 

8. Finns 
koppling till 
övergripande 
mål? 

Politisk målsättning om att samtliga invånare ska beredas boende inom Orust 
kommun. 

9. Konsekvenser 
om inget 
görs? 

Det finns en risk att kommunen inom tre år blir tvungen att köpa plats för 
dessa brukare. Det finns även en risk att dessa brukare tvingas bo hemma hos 
föräldrar längre än vad de önskar, vilket påverkar livskvalitén. 
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Behovsbeskrivning lokalförändring 

10. När behöver Så snart det är möjligt behöver en ny gruppbostad finnas på plats. 
behovet vara 
tillgodosett? 
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Behovsbeskrivning lokalförändring 

Omvärldspåverkan 

11. Befolknings-
prognos 

Avseende befolkningsprognos så hänvisar jag till det som delgetts under punkt 
ett om det ökade behovet. Befolkningsprognosen är svagt ökande på grund av 
inflyttning. 

12. Demografi 

13. Utvecklings-
trender 

Det händer mycket på området funktionshinder. Personer med 
funktionsvariationer har andra önskemål idag avseende boende jämfört med 
tidigare. Det händer också mycket på teknikens område som gör brukarna mer 
självständiga. Detta är något man behöver följa och titta närmare på då det 
kan komma att påverka behovet av antalet platser. Appar till smartphones och 
paddor, tydliggörande pedagogik, kameror med mera. 

14. Politiska beslut 

15. Kund/brukar-
behov 

Ökat antal personer med neuropsykiatriska funktionshinder som kommer 
tillhöra personkrets inom LSS vilket ställer andra krav på utformning av 
boende, kompetens och teknik. Finns ett behov av att gruppbostaden har en 
tydlig lågaffektiv miljö där det mesta av arbetet sker ute i lägenheten hos 
brukaren. Brukaren behöver bo i en lugn ljudisolerad miljö. 

16. Myndighetskrav 
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Behovsbeskrivning lokalförändring 

17. Lagkrav Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS 9§9. 
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Behovsbeskrivning lokalförändring 

Instruktion till frågorna ovan, Luthers förklaringar 

1. Varför önskar verksamheten en förändring? Eller är det någon annan 
som önskar en förändring som påverkar verksamheten? Vad är det som 
skaver, känns onödigt krångligt eller svårt. Specificera; är det för små/ för 
stora lokaler, inte effektivt utformade, tekniska problem som ljud, luft, 
tillgänglighet, rumssamband etc. Eller bara för mycket eller för lite av 
något. 

2. Förändringsbehovet som framkom i punkten 1 hur påverkar det 
verksamhetens resurser besparing eller utökning? 

3. Kan behovet lösas av annan part? Annan schemaläggning, andra 
arbetssätt/verktyg, kravnivå, förtätning? 

4. Kan annat användningssätt av befintliga tillgångar, fler som delar, 
nyttjandetid, delas med annan verksamhet, etc göra att nyanskaffning 
kan undvikas. 

5. Införande av ny teknik, nya hjälpmedel, förbättrad kommunikation etc. 
6. Beskriv vad ni har i lokaler, personal och övriga resurser samt hur ni 

arbetar idag. 
7. Finns det information som inte kommit med under punkten 1.? Finns 

bakomliggande arbetsmiljöproblem, nära förestående omorganisationer, 
regelförändringar, politiska beslut? 

8. Kommunal verksamhet styra av lagar och paragrafer, måldokument i olika 
former och dignitet. Vilka övergripande mål kan man koppla önskad 
förändring till? 

9. Om ingenting alls görs utan verksamheten fortsätter som hittills vad kan 
då komma att ske? Arbetet kommer inte att kunna utföras på ett korrekt 
och säkert sätt, personal riskerar överbelastning, etc. 

10. När behöver det vara åtgärdat och klart? Detta datum är ju ett datum 
som verksamheten sätter utifrån sin bedömning när dom måste få det 
klart. Sedan kommer det en massa annan input om att det inte går förrän 
då och då men det får man hantera när det kommer verksamheten ska 
bara utgå från sitt behov av att få det klart. Och det kan ju vara så att det 
datumet var igår. 
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Behovsbeskrivning lokalförändring 

11. Hur påverkas behovet av befolkningsprognosen förstärker den 
förändringsbehovet eller försvagar den förändringsbehovet? 

12. Hur påverkar demografin förändringsbehovet, vi vet ju hur många i varje 
åldersgrupp som finns i kommunen och vet således också hur många som 
exempelvis blir 80 år nästa år ganska exakt. 

13. Utvecklingstrender i vår omvärld, ska fler vårdas hemma? Ska fler ha 
pedagogisk omsorg etc. vilket håll går utveckling åt inom 
förändringsbehovets verksamhetsområde. 

14. Kan vi förvänta oss nya politiska direktiv vad står det i dom politiska 
manifesten vad händer om maktbyte i nästa val. 

15. Hur förhåller sig förändringen till medborgaren/brukarens behov? 
16. Myndighetskraven som gäller för verksamheten hur förhåller dom sig till 

önskad förändring. 
17. Och slutligen vad säger lagen? 
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Boendeplan 
Plan för bostäder med särskild service för personer med

funktionsnedsättningar 

2023-2032 

Dokumenttyp Antagen av 

Boendeplan Utskottet för omsorg 
Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen 

2023-2032 Verksamhetschef Socialt stöd 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

Sektor omsorg Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
e-post: kommun@orust.se 



 

         

  

  
                 
            
        

          
                    
             
           
            

      
                    
                    
          
     

          
               
             
               
                

                          
 

                        

  

Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 
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Varför en plan för bostäder med särskild service 3 

Lagstiftning 3 

Definitioner 3 
Bostad med särskild service finns i tre former 3 
Personkrets enligt LSS 4 

Bostäder med särskild service enligt LSS inom Orust kommun 4 
Hur har det sett ut med beviljade insatser enligt LSS 2017-2021? 4 
Nuläge Gruppbostad 5 
Åldersfördelning gruppbostad 7 
Nuläge Servicebostad 7 

Faktorer som kan påverka prognosen 7 
Möjliga faktorer som kan öka behovet av bostäder med särskild service 7 
Möjliga faktorer som kan minska behovet av bostäder med särskild service 8 
Gymnasiesärskola 8 

Prognostiserat behov av bostad med särskild service enligt LSS 8 
Bostad med särskild service - gruppbostad 9 
Behov av nya gruppbostäder 9 
Behov av fler lägenheter till servicebostad 9 
Nuvarande kö till bostad med särskild service 10 
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Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 

Varför en plan för bostäder med särskild service 

Syftet med en plan för bostäder med särkild service är att ge Orust kommun underlag 
inför framtida planering av boende för personer med funktionsnedsättning enligt den 
målgrupp som ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Lagstiftning 

Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera 
personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan 
undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Lagen gäller bara vissa personer med 
funktionsnedsättning, det vill säga de som ingår i personkretsen. Målet med insatsen, 
enligt denna rättighetslag, är att personen skall uppnå goda levnadsvillkor vilket 
innebär att de skall ha möjlighet att leva som andra och kunna bo som andra och 
uppleva trygghet och trivsel. De grundläggande principer som LSS bygger på liknar 
mycket konventionen om mänskliga rättigheter där självbestämmande, inflytande, 
tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn ingår. 

Definitioner 

Bostad md särskild service (BSS) enligt 9:9 LSS är en insats för den som har 
omfattande behov av stöd från en personalgrupp där stödet erbjuds under dygnets alla 
timmar. 

Bostad med särskild service finns i tre former: 

Gruppbostad 
Riktar sig till personer med stort omvårdnadsbehov och behov av kontinuerlig tillsyn 
av personal. Gruppbostaden är utformad som enskilda bostäder i direkt anslutning till 
gemensamma utrymmen. 

Eftersom gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns-
och omvårdnadsbehov, som enligt lagen har rätt till goda levnadsvillkor, 
rekommenderar socialstyrelsen att det endast bör bo tre till fem personer i en 
gruppbostad. Beroende på gruppbostadens utformning kan det bo upp till sex 
personer i en gruppbostad. 
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Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 

Servicebostad 
Utgörs av en lägenhet i nära anslutning till en servicebas. Vid servicebasen finns 
tillgång till gemensamhetslokaler samt en personalgrupp som ger individuellt utformat 
stöd till den enskilde utifrån den enskildes behov. 

Servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i lägenhet och en 
lägenhet i en gruppbostad. I en servicebostad kan det därför bo fler antal personer än 
inne på en gruppbostad, men antalet bör vara så begränsat att serviceboendet 
integreras i bostadsområdet samt att en institutionell boendemiljö undviks. 

Särskilt anpassad bostad 
Utgörs av en bostad med viss grundanpassning till funktionsnedsatta personers behov 
men utan bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fritidsaktiviteter 
eller kulturella aktiviteter. Särskilt anpassad bostad är en boendeform som enligt 
socialstyrelsen inte är att betrakta som bostad med särskild service (BSS). 

Personkrets enligt LSS 
Rätten till insats enligt LSS gäller för personer som tillhör en av tre personkretsar. 

-Personkrets 1 – Personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd. 
-Personkrets 2 – Personer som har betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
-Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är 
stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd och service.´ 

Information från Socialstyrelsen för riket i stort 
För att få hjälp enligt LSS krävs att personen tillhör någon av de tre grupperna som är 
definierade ovan. Fler män än kvinnor beviljas insatser enligt LSS och majoriteten 
tillhör grupp 1 (88% år 2020). Det är också den grupp som har ökat mest över tid. 
Antalet män i grupp 1 ökade med 33 procent mellan år 2010 och 2020. Motsvarande 
siffra för kvinnor var 25 procent. En mindre ökning har även skett i gruppen som 
tillhör grupp 2. Bland män var ökningen en procent och bland kvinnor fem procent. 
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Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 

För grupp 3 har det däremot skett en stor minskning. Gruppen har sedan år 2010 
minskat med 25 procent bland kvinnor och 20 procent bland män. 

Bostäder med särskild service enligt LSS inom Orust kommun 

Hur har det sett ut med beviljade insatser inom LSS 2017-2021? 
Nedanstående redogörelse handlar om hur det har sett ut de senaste fem åren i Orust 
kommun. Hur många totalt beviljade insatser har vi haft inom LSS? Hur många 
insatser har kommunen beviljat avseende bostad med särskild service och hur många 
köpta platser har funnits enligt LSS. Historiken tillsammans med nuläget är viktiga 
indikatorer för prognostiseringen av framtida behov av bostäder. 

Hur många LSS-insatser har beviljats av kommunen de senaste fem åren? 

Fattade Beslut (endast verkställda) 
Avser antalet brukare per år 2017 2018 2019 2020 2021 

LASS Bifall personlig assistans 1 1 0 0 0 
LSS 9 § p.10 daglig verksamhet 4 11 9 9 12 
LSS 9 § p.2 Bifall ers. För merkostnad vid 
sjukdom 1 0 0 0 1 
LSS 9 § p.2 Bifall Personlig assistans 2 3 5 2 4* 
LSS 9 § p.3 Bifall ledsagarservice 0 5 5 5 3 
LSS 9 § p.4 Bifall kontaktperson 13 21 22 12 9 
LSS 9 § p.5 Bifall avlösarservice i hemmet 1 2 1 0 2 
LSS 9 § p.6 Bifall korttidsvistelse 6 11 9 8 8 
LSS 9 § p.7 Bifall korttidstillsyn för skolungdom 2 1 0 0 0 
LSS 9 § p.8 Bifall boende för barn och ungdom 0 0 0 1 0 
LSS 9 § p.9 Bifall bostad för vuxna 1 2 2 1 4* 

Totalt antal ärenden per år 31 57 53 38 43 

*Observera att i ovanstående siffror så ingår även utökning av insats eller förnyelse av 
ett beslut. 

Hur många LSS-boendeinsatser har beviljats de senast fem åren? 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Gruppbostad 1 2 0 0 0 
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Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 

Servicebostad 0 0 3 0 0 

Antal köpta platser enligt LSS de senaste fem åren? 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt 2 3 2 3 4 

Vissa av dessa köpta platser är del av år. Medelvärdet för köpta platser under de 
gångna fem åren är 2,8 per år. 

Hur har det sett ut med in och utflyttning avseende LSS boendeinsatser de senaste 
fem åren? 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Inflytt 0 1 1 0 0 

Utflytt 0 0 0 0 2 

I Orust kommun finns i nuläget fem gruppbostäder och en servicebostad. Fram tills 
nu så finns det ingen i Orust kommun som har ansökt om särskilt anpassad bostad. En 
gruppbostad har även två satelitlägenheter kopplade till gruppbostaden. 
Nedanstående redogörelse är en nulägesbild av hur det ser ut avseende bostäder med 
särskild service mars 2022. 

Nuläge gruppbostad 

Gruppbostad Antal 
lägenheter 

Antal lediga 
lägenheter 

Antal 
satelitlägenheter 

Kaprifolvägen 6 0 0 

Skansvägen 5 0 0 

Ekelyckan 6 0 0 
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Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 

Ringserödsvägen 6 0 0 

Styrmansvägen 6 1 2 

Totalt 29 1 2 

Kaprifolvägen 1 
Kaprifolvägens gruppbostad är en relativt nybyggd och välfungerande bostad med 
särskild service. Gruppbostaden togs i bruk augusti 2013. Gruppbostaden är 
ändamålsenlig utifrån de brukare som idag bor där. Fastigheten ägs av Orustbostäder 
och hyrs av Orust kommun. 

Skansvägen 
Skansvägens gruppbostad inryms i befintligt hyreshus. Antalet lägenheter är fem. 
Skansvägens gruppbostad byggdes år 2018. Skansvägens gruppbostad bedöms inte 
vara ändamålsenlig utifrån fyra av de fem brukare som bor där idag. Gruppbostaden 
har för små utrymmen och för trång korridor vilket medför att personalen bland annat 
får svårigheter att arbeta lågaffektivt. Toaletterna håller tillgänglighetskraven men inte 
kraven för utökad tillgänglighet. Den utökade tillgängligheten är det som krävs för 
brukare med omfattande omvårdnadsbehov ska kunna skötas inne på toaletten. 
Fastigheten ägs av Orustbostäder och hyrs av Orust kommun. 

Ekelyckan 
Ekelyckans gruppbostad är en traditionell gruppbostad byggd på -90 talet. Sex 
lägenheter totalt varav en av dessa lägenheter har egen ingång utifrån. Vardagsrum 
och kök för gemensamt umgänge är centralt placerade i gruppbostaden. Ekelyckan 
bedöms vara en välfungerande gruppbostad. Fastigheten ägs av Orustbostäder och 
hyrs av Orust kommun. 

Ringserödsvägen 
Ringserödsvägens gruppbostad inryms i befintlig hyresfastighet. Fastigheten är 
privatägd och gruppbostadens gemensamma utrymmen hyrs av Orust kommun. 
Lägenheterna är rymliga avseende kök, sovrum och vardagsrum. Befintliga toaletter är 
dock utdömda utrymmesmässigt av arbetsmiljöverket som varit på inspektion. Det 
finns inte ett utrymme om 0,8 m för att kunna sköta brukarna inne på toaletterna, 

7 



             
           

           
           

        

 
           

            
          

          
          
      

 

 

 

 

 

 

 

  
           

    

Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 

toaletterna håller alltså inte måttet för utökad tillgänglighet. Då vi har brukare som 
bor på boendet med stora omfattande omvårdnadsbehov så behöver detta åtgärdas. 
Lägenheterna ligger i fil och korridoren bedöms vara tillräckligt bred. Brukarna 
behöver inte passera gemensamhetslägenheten för att komma till den egna lägenheten 
vilket bedöms vara positivt för vissa brukare. 

Styrmansvägen 
Styrmansvägens gruppbostad är en traditionell gruppbostad byggd på -90 talet. Sex 
lägenheter totalt fördelat på två korridorer med varsin ingång utifrån. Vardagsrum och 
kök för gemensamt umgänge är centralt placerade i gruppbostaden. Styrmansvägen 
bedöms vara en välfungerande gruppbostad. Två satelitlägenheter är kopplade till 
gruppbostaden där det bor brukare med boendebeslut. Fastigheten ägs av 
Orustbostäder och hyrs av Orust kommun. 

Åldersfördelning 
Åldersfördelning gruppbostad (Dessa siffror visar endast de som bor på gruppbostad 
inte köpt plats LSS) 
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6% 

23% 
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40-49 

50-59 

60-69 

70+ 

Gruppbostad 

Nuläge servicebostad 

Servicebostad Antal 
lägenheter 

Knutshöjden 6 

Knutshöjden 
Knutshöjdens servicebostad ligger i ett vanligt bostadsområde med hyreslägenheter i 
Henån. Servicebostaden har en gemensam lägenhet där personalen utgår ifrån och 
som är till för gemensamma aktiviteter för brukarna. Det har varit svårigheter att få 
lägenheter i nära anslutning till gemensamhetslägenheten. 

Faktorer som kan påverka prognosen 

Vi lever i en föränderlig värld och det är tydligt idag att allt fler personer med 
funktionsvariationer vill leva ett så normalt liv som möjligt. De har egna önskemål och 
tankar som påverkar valet av boende. Detta påverkar också möjligheten till en säker 
prognos. 
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Möjliga faktorer som kan öka behovet av bostäder med särskild service 

- Att personer med funktionsnedsättningar i högre grad önskar flytta hemifrån direkt 
efter gymnasiet och att fler önskar bo i eget boende. 

- Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning ökar. För personer med 
lindrig utvecklingsstörning är medellivslängden i paritet med resten av befolkningen. 

- Hög andel diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser kan bidra till att fler tillhör 
personkretsen. 

Möjliga faktorer som kan minska behovet av bostäder med särskild service. 

- Ny teknik erbjuder nya lösningar som för den enskilde kan innebära såväl 
kvalitetshöjningar som ökad trygghet och en större självständighet genom exempelvis 
kognitiva hjälpmedel och olika tekniska larmfunktioner. 

- Allt fler, även yngre kvinnor erbjuds idag fosterdiagnostik för att upptäcka 
kromosomavvikelser vilket medfört att abortfrekvensen har ökat. 

Gymnasiesärskola 

Antalet elever som gått ut gymnasiesärskolan 2017-2021 

År 201 
7 

201 
8 

201 
9 

2020 202 
1 

Totalt 2 2 5 1 7 

Antalet elever som beräknas gå ut gymnasiesärskolan 2022-2032 

År 202 
2 

202 
3 

202 
4 

202 
5 

202 
6 

202 
7 

202 
8 

202 
9 

203 
0 

203 
1 

203 
2 

Totalt 2 0 4 2 0 7 1 2 4 6 5 
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Boendeplan – Plan för bostäder med särskild service 

Mellan åren 2022-2032 kommer 35 elever sluta gymnasiesärskolan. Bedömningen är 
att en tredjedel av dessa kommer att söka någon form av boende med särskild service. 

Prognostiserat behov av bostad med särskild service enligt LSS 

En prognos är alltid en uppskattning. För att säkerställa att denna uppskattning 
kommer så nära en användbar bedömning så har en rad olika parametrar tagits hänsyn 
till både på grupp och individnivå. Inhämtning av information har skett från särskolan, 
daglig verksamhet, föräldrar, våra egna verksamhetssystem, bistånd, socialstyrelsen 
och Kolada. 

I en prognos behöver både säkra och osäkra faktorer vägas in. Till de säkra hör de som 
vi idag köper plats för, de som har boendebeslut men bor i satelitlägenhet, intervjuer 
där föräldrar/legal ställföreträdare/brukaren själv uttryckt en tydlig önskan. Till de 
osäkra faktorerna hör in och utflytt, dödsfall, antalet brukare som beviljas särskilt 
boende enligt SoL, trender inom välfärdsteknik, de som intervjuats men inte kunnat 
lämna ett tydligt besked. Detta medför att det är oerhört komplext att sätta en säker 
prognos. 

I Orust kommun har vi i dagsläget 37 brukare som bor hemma hos föräldrar och som 
har någon form av insats enligt LSS. Vi har också 35 elever som inom en tioårsperiod 
beräknas gå ur gymnasiesärskolan. Några av de 35 eleverna har även en LSS insats 
vilket medför att den totala siffran blir något lägre än totalt 72. 

Bostad med särskild service – gruppbostad. 

Nedanstående diagram bygger på att behovet av antalet lägenheter inom gruppbostad 
ökar från nuvarande 29 platser till 37 platser inom en tioårsperiod. Anledningen till att 
behovet i diagrammet ligger på 38 platser är att det i prognosen ligger med en köpt 
plats inom LSS. 
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Bostad med särskild service - gruppbostad 
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Behov av nya gruppbostäder 

I första omgången behöver en gruppbostad stå färdig så snart som möjligt. 
Gruppbostaden ska vara anpassad för personer som har ett utmanande beteenden. 
Dessa beteenden kan bland annat innebära att de är utåtagerande, har ett 
självskadebeteende, har ett riskbeteende, kan vara våldsamma och även störande. Till 
denna gruppbostad kommer de brukare flytta som idag bor på gruppbostäder i 
kommunen som inte är anpassade efter brukarens behov samt de som vi köper plats 
för. Förutom ovanstående så behöver vi även arbeta aktivt för att brukare som är äldre 
ansöker om särskilt boende enligt SoL. På detta sätt frigörs platser på våra 
gruppbostäder som troligtvis kommer motsvara det behov som finns i prognosen. 

Av de brukare som bor hemma hos föräldrar så beräknas 10-13 vara i behov av en 
lägenhet på gruppbostad inom tio år. Förutom dessa brukare så har vi de elever som 
slutar gymnasiesärskolan inom tio år där det är svårt att prognostisera hur många av 
dessa som är i behov av boende på gruppbostad. Detta medför att det troliga är att vi 
inom denna tioårsperiod har behov av ytterligare en gruppbostad om åtta platser. 

Behov av fler lägenheter till servicebostad. 

Prognosen är att antalet beviljade ansökningar till servicebostad kommer öka från 
nuvarande sex lägenheter till motsvarande 20 lägenheter inom en tioårsperiod. Denna 
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ökning bygger på intervju med biståndshandläggare och möten med anhöriga. Vi har 
idag 21 brukare som skulle kunna bli aktuell för servicebostad och bedömningen är att 
hälften av dessa kommer beviljas servicebostad men det kan komma att bli fler. Här är 
det två saker man behöver ha i beaktande, det ena är att det krävs nära samarbete med 
samhällsutveckling, Orustbostäder och privata fastighetsägare för att säkerställa att vi 
får de lägenheter vi är i behov av. Det andra är att vi troligtvis behöver ytterligare en 
servicebostad inom en tioårsperiod. Lämpligt antal lägenheter i en servicebostad är 7-
15. 

Bostad med särskild service - servicebostad 
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Nuvarande kö till bostad med särskild service 
För närvarande har vi fyra personer som beviljats plats på gruppbostad och två som 
beviljats plats på servicebostad. Två av de som idag har beviljats plats på gruppbostad 
bor i satelitlägenhet kopplad till gruppbostad. Förutom dessa så köper vi plats för två 
brukare varav kommunen räknar med hemmaplanslösning för den ena. 

Enligt behovsprognosen ökar antalet lägenheter under perioden 2023-2032 enligt 
nedanstående tabell. 

2023-
2024 

2025-
2026 

2027-
2028 

2029-
2030 

2031-
2032 

Totalt 

            
              

               
                 

          
                 

           
 

 

       
              

              
              

         

         
  

 
     

 

       Gruppbostad 3 1 2 1 1 8 
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Servicebostad 4 3 3 2 2 14 

Särskilt 
anpassad 
bostad 

0 0 1 1 1 3 

Handlingsplan – bostad med särskild service enligt LSS 

1. Utifrån det prognostiserade behovet ta fram behovsbeskrivning och analys 
enligt kommunens projektmodell. 

2. Årlig genomgång och revidering av behovsprognosen för bostad med särskild 
service. 

3. Skapa en boendegrupp för LSS och socialpsykiatri. 
4. Fortsatt dialog med Orustbostäder och privata fastighetsägare för säkra 

framtida behov av servicebostäder. Denna dialog bör ske övergripande men 
även genom boendesamordnare som äskar lägenheter. 

5. Årlig avstämning med samhällsutveckling avseende planen för nya bostäder i 
kommunen. 
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 Datum Diarienummer 1(3) 
2022-04-25 KS/2022:790 

Kommunförvaltningen
Maria Ottosson Lundström 
telefon 0304-334000 
e-post: maria.ottossonlundstrom@orust.se 

Habiliteringsersättning 2022 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att: 
Ge sektorn i uppdrag att rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen i syfte att
bibehålla tidigare års höjning av habiliteringsersättning även 2022, samt att göra två 
extrautbetalningar under året som en bonus baserat på deltagarens närvaro på daglig
verksamhet LSS. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även för 2022 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av
kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att
bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån
deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

Bidragets storlek: Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt
350 mnkr kronor under 2022. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 
2022 framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad 
utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik
som Socialstyrelsen har Orust kommun har möjlighet att rekvirera 466 439 kr för 2022. 

Ärendet 
Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera och 
motivera deltagare att medverka i daglig verksamhet enligt LSS. Det är inte deltagarnas
huvudsakliga försörjning utan den består vanligtvis av aktivitetsersättning eller 
sjukersättning. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela stimulansmedel för
habiliteringsersättning för 2022. I Orust kommun har närmare 60 personer beslut om 
daglig verksamhet. 

Habiliteringsersättningen i Orust kommun betalades ut med 37 kr/dag under 2018. I
november 2018 beslutade Kommunfullmäktige (KF 2018-11-08 § 129 punkt 11) att höja 
ersättningen till 60 kr/dag from 2019-01-01 för personer med daglig verksamhet inom
LSS. 2019 rekvirerade sektor omsorg stimulansmedel statsbidrag från Socialstyrelsen för 
att höja habiliteringsersättningen. 

mailto:maria.ottossonlundstrom@orust.se


     
   

                
          

             
             

              
              

            
 

        
    

        
            

            
            

            
      

           
              

                
         

         
             

     

          

  
            

            
         

             
            

            
       

 
              

          
         

 
   
        
         

 Datum Diarienummer 2(3) 
2022-05-03 KS/2022:790 

För 2022 har Orust kommun möjlighet att rekvirera max 466 439 kr för att införa, höja 
eller bibehålla en tidigare höjning av habiliteringsersättning. Med det rekvirerade 
statsbidraget är det möjligt att bibehålla den tidigare höjningen samt att två extra 
utbetalningar kan göras retroaktivt under året som baseras på antal deltagare och varje
deltagares närvaro. Den första utbetalningen kan betalas ut i juni som en extra bonus. 
Då det är oklart hur många personer som kommer delta på daglig verksamhet under
hösten justeras beloppen utifrån beräkningen för den andra utbetalningen i december. 

Habiliteringsersättningen som kommuner utbetalar är skattefri för individen 
(Skatteverket, Dnr 130 566411-05/111). 

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av pandemin 
Under 2021 rekvirerade Orust kommun stimulansmedel för att kunna bibehålla en redan 
höjd ersättning samt göra två extrautbetalningar som en bonus baserat på antal 
närvarodagar. Som en konsekvens av pandemin har daglig verksamhet delvis haft stängt
under året och därför har ersättningen till deltagarna baserats på planerad närvaro 
snarare än på faktisk närvarotid. 

Regeringen uppdaterade villkoren med anledning av Covid-19 så att bidraget får 
användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att
de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av 
smittorisk. De uppdaterade villkoren gäller även för 2022. 

Habiliteringsersättning 2021 betalades ut med 60 kr per närvarodag/planerad 
närvarodag samt två retroaktiv extrautbetalningar en i juli (3000 kr/deltagare) och en i
december (5000 kr/deltagare). 

Hur Orust kommun använt statsbidraget 2021 är återrapporterat till Socialstyrelsen. 

Efter 2022 
Det är oklart om kommunen kommer kunna söka stimulansmedel för att kunna 
bibehålla höjningen 2023. Socialstyrelsen har informerat om att en utredning pågår om 
det nationellt ska beslutas om en obligatorisk habiliteringsersättning. 

Den extra höjningen och den bonus som betalas ut retroaktivt baserat på närvarodagar 
är en tillfällig extra habiliteringsersättning för 2022. En eventuellt fortsatt höjning och
extra bonus förutsätter nya stimulansmedel eller budgettillskott, vilket i så fall får 
beslutas i samband med ordinarie budgetarbete. 

Ekonomi 
Med egen budget samt rekvirerade statsbidrag 466 439 kr, kan Orust kommun betala ut
habiliteringsersättning till personer på daglig verksamhet inom LSS med 60 
kr/närvarodag, samt två retroaktiva utbetalningar baserat på antal närvarodagar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansbidrag, bilaga 1 
Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag 2022 för habiliteringsersättning, bilaga 2 



     
   

 
 

   
  

 
 
 

  
  

 
 

       
      

 Datum Diarienummer 3(3) 
2022-05-03 KS/2022:790 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg
Ekonomienheten 

ORUST KOMMUN 
Sektor Omsorg 

Lena Gardtman Maria Ottosson Lundström 
Sektorchef omsorg Verksamhetschef Socialt stöd 
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