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Omsorgsnämnden

§ 27
LSS Boende i Vinslöv
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att till Kommunfullmäktige förorda alternativ 1 i följande förslag
till beslut.
Alternativ 1
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Omsorgsnämnden i egen regi
startar ett boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Boendet
inrättas på före detta Vallmogården i Vinslöv och riktar sig till målgruppen ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 9 863 511 kronor för att inrätta
ett boende för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Alternativ 2
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att köpa boendeplatser till
målgruppen ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos privata utförare.
Omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 25 894 560 kronor för köp av
externa placeringar.
Beskrivning av ärende
Under 2011 har behovet av boende för målgrupp ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ökat kraftigt. Omsorgsnämnden har en verksamhet för
barn/ungdomar upp till 18 år, Finja barn/ungdomsboende (3 platser). Omsorgsnämnden
kan i dagsläget inte erbjuda ungdomar över 18 år boende i egen regi i Hässleholms kommun.
De ungdomar som är i behov av boende utanför föräldrahemmet erbjuds oftast placeringar
på annan ort.
Under 2011 gjordes 11 placeringar av personer tillhörande denna målgrupp, varav 3 hos
privat utförare i Hässleholms kommun och resterande utanför kommunen.
Det är ett begränsat antal privata utförare som har LSS- tillstånd vilket gör att placeringar
sker långt från Hässleholm och att placeringarna i många fall görs enligt socialtjänstlagen.
Verksamheten i egen regi ger en dygnskostnad per brukare på ca. 1700 kronor per dygn.
Idag köper vi platser på privata boenden till en kostnad mellan 1 674 – 11 398 kronor per
dygn, vilket ger en genomsnittlig kostnad per dygn och brukare på 4 434 kronor.
_____
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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