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Dnr 2014/60 

Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom 2014-01-01 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att det görs möjligt för de som är i behov av stöd att få boende
stöd oavsett om de går under LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions
hindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Detta ska leda till bättre självständighet och 
bättre välmående. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/187/1. svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/187/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/187/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 193 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag om att erbjuda boendestöd till fler 
kommuninvånare 

Per Tjärnström inkom den 1 januari 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det görs möjligt för de som är i behov av stöd att få 
boendestöd oavsett om de går under LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Detta ska leda till bättre 
självständighet och bättre välmående. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. 

, 

Insatsen boendestöd riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning med 
fastställd diagnos, styrkt med läkarintyg, eller till personer som tillhör personkrets 1 
i LSS, som har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt 
liv med god livskvalitet. Boendestöd kan beviljas efter ansökan utifrån 
socialtjänstlagen SoL och i enlighet med vad som anges i vård- och 
omsorgsnämndens fastställda riktlinjer för äldre och funktionsnedsatta. 
Bedömningen görs av den enskildes behov och diagnos för rätten till insats som ska 
leda till att skälig levnadsnivå uppnås. Det är den enskildes specifika behov och inte 
enbart dennes egna önskemål som styr omfattning och utformning av insatsen. 

Enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer finns redan idag ett stort 
utrymme för att individanpassa hemtjänstinsatsen liknande insatsen boendestöd. 
Det ligger som krav i lagens mening att insatsen ska utformas utifrån den enskilde 
individens specifika situation och förhållande som just den person det handlar om 
har. 

Den individanpassning som förslagsställaren önskar är redan idag möjlig med 
hemtjänstinsatser. Målgruppen för insatsen boendestöd är avgränsad på grund av 
individens mycket specifika behov som man inte klarar att tillfredsställa med enbart 
hemtjänstinsatser trots att insatsen utformas individuellt. Boendestöd kan inte vara 
för generellt utformad utan beviljas till dem som verkligen behöver det. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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2014-03-13 
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Dnr 2014/44 

Yttrande över medborgarförslag om att erbjuda boendestöd till 
fler kommuninnevånare 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över medborgar
förslag om att se över reglerna och göra det möjligt för unga oavsett lagrum SoL 
eller LSS att beviljas stöd i form av boendestöd. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/20/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
illt anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående medborgarförslag om att erbjuda flera i Sala 
kommun Boendestöd. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående medborgarförslag om att erbjuda flera inom Sala 
kommun Boendestöd. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
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VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von Schoting 

YrTRANDE 

Värd- och omsorgsnämnden 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om att se över 
reglerna och göra det möjligt för unga oavsett lagrum SoL eller 
LSS att beviljas stöd i form av boendestöd. 

Insatsen Boendestöd kan beviljas efter ansökan utifrån Socialtjänstlagen SoL 
och i enlighet med vad som anges i av Vård- och omsorgsnämnden fastställda 
riktlinjer för äldre och funktionsnedsatta. Bedömningen görs av den 
enskildes behov och diagnos för rätten till insats som ska leda till att uppnå 
skälig levnadsnivå. Det är alltså den enskildes specifika behov och inte enbart 
dennes egna önskemål som styr omfattning och utformning av insatsen i det 
enskilda fallet. [nsatsen Boendestöd riktas till personer med psykisk 
funktionsnedsättning med fastställd diagnos, styrkt med läkarintyg eller till 
personer som tillhör personkrets 1 i Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade(LSS), som har behov av stöd för att kunna hantera 
tillvaron och leva ett självständigt liv med god livskvalitet 

Enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer finns redan idag ett stort 
utrymme för att individanpassa hemtjänstinsatsen liknande insatsen 
Boendestöd. Det ligger som krav i lagens mening att insatsen ska utformas 
utifrån den enskilde individens specifika situation och förhä1landen som just 
den person det handlar om har. 

Den individanpassning förslagsställaren önskar är alltså redan idag möjlig 
med hemtjänstinsatser. Målgruppen för insatsen Boendestöd är avgränsad på 
grund av individernas mycket specifika behov som man ihte klarar att 
tillfredsställa med enbart hemtjänstinsatser trots att insatsen utformas 
individuellt. Boendestöd kan inte vara för generellt utformad utan beviljas till 
dem som verkligen behöver den. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef 

1 (11 
2014·03·03 

YTTRANOE 

SALA KOMMUN 
Vård- ochomsor&SfoNaltnirlgen 
Box 304 
733255111& 

Besöksadre$s: Fredsgatan ;U. Sala 
Växel: 0224,74 70 00 
fa~: 0224-192 98 
vard. o'h.omsorgsforvaltriln8en®~a la.!ie 

Agneta von 5ehotinl 
Fcrva1tnlnis,hel 

agl'!eta.\lon.~thotlflg@salue 

Direkt: 0224-74 90 01 
www.iala.se 



~ilasa KS 2014/187/3 
Virve Svedlund 

Från: 
Skicka!: 
Till: 
Ämne: 

per@rosstorp.net 
den 9 januari 2014 23:35 
Virve Svedlund 
Medborgarförslag Handikappomsorgen 

Datum: 2013-01-09 
Namn: Per Tjärnström 
Gatuadress: Asvägen 48C 
Postor!: 733 75 Möklinta 
Telefon: 0738464428 

Förslagets Rubrik: 

Låt fler inom Sala Kommun erbjudas Boendestöd 
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att försöka start om mitt !iv och kämpar fortfarande för att få det bättre. 
Självklart är man ensam vilket man alltid varit, jag hade redan innan flytt 
ansökt om Boendestöd men fick Hemtjänst och orsaken var tror jag att 
jag saknar LSS - eller att jag saknar psyk. diagnos. Jag har tidigare haft 
boendestöd, alltid samma personer som kommer tii! mig vid bokade tider, 
alitid dom som ringer om tider behöver flyttas. Då jag hamnade i Sala fick 
Jag hemtjänst, det är flera olika personer som kommer till mig, en gång I 

veckan, oftast var det någon schemaläggare som ringde om tider behövde 
flyttas o.s.v. Dessutom verkar jag idag ha 2 handläggare, inte bara en. 
Dock har jag avsagt detta stöd och nu blivit mer ensam eftersom det här 
stödet blev mer en börda än behov då man 
hela tiden måste lära känna nya personer. 

Därför tycker jag att Sala Kommun ska se över reglerna och göra det möjligt 
för oss unga som är i behov av stöd att få Boendestöd oavsett om vi går under 
LSS eller SoL, ett stöd med kvalitet då det är boendestödjarna som kommunicerar 
med mig som individ och att det alltid är samma person(er), oftast kanske bara 
1 eller 2 personer från stödteamet man moter. På sa satt kan detta stöd leda tJiI 
bättre självständighet och bättre mående vilket är det stora målet. 
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