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§ 52 Dnr ON108-19  721 

Redovisning av dagsläget och behov av boende för 
personer med behov av LSS-insatser 

Sammanfattning 
Under 2013 gjordes en inventering av gruppbostäder och servicebostäder i 
Vård och omsorgsförvaltningen samt förväntade behov av boendeplatser och 
en plan till 2020 togs fram. Under åren som gått har förändringar skett med 
nuvarande omsorgsförvaltning gör fortfarande bedömningen att förändringar 
fortfarande behöver ske inom LSS verksamheten (Lagen om stöd och 
service). 
Avdelningschef för sysselsättning och funktionsnedsättning var och 
informerade. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 12 oktober 2016 
Kommunfullmäktige den 18 oktober 2016 § 122 
Omsorgsnämnden den 22 november 2017 § 115 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 januari 2018 § 6 
Omsorgsnämnden den 21 februari 2018 § 15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april 2018 § 38 
Omsorgsnämnden den 30 maj 2018 § 48 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 § 88 
Kommunstyrelsen den 4 september 2018 § 95 
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 20 november 2018 
Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 134 
Tjänsteskrivelse Redovisning av dagsläget och behov av boende för personer 
med behov av LSS-insatser den 4 april 2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 17 april 2019 § 35 

Yrkande 
Britt-Inger Remning (M) yrkar på återremiss. 
Det bör finnas definitioner av de olika boendeformerna enligt 
socialstyrelsen. 
Beskrivning hur Hedemora kommun arbetar för att följa Socialstyrelsen 
rekommendationer. 
Använda rätt vokabulär. 
Korrekturläsa så att meningarna går att förstå. 
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Forts. § 52 

 

Kajsa-Lena Fagerström (S), Lars Westlund (S), Viveka Morelius (S), 
Christer Vilborg (C) och Lars Eklund (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

Reservation  
Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M) , Helen Edward Lutsch (KL) 
och Anna Eling (L) reserverar sig mot beslutet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden antar redovisningen och planen till 2025 och ger 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma vid avsteg från planen. 

Reservation 
Britt-Inger Remning (M), Tamara Zuljevic (M) , Helen Edward Lutsch (KL) 
och Anna Eling (L) reserverar sig mot beslut. 
Det bör finnas definitioner av de olika boendeformerna enligt 
socialstyrelsen. 
Beskrivning hur Hedemora kommun arbetar för att följa Socialstyrelsen 
rekommendationer. 
Använda rätt vokabulär. 
Korrekturläsa så att meningarna går att förstå. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
 


