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Nytt gruppboende enligt LSS samt ett LSS/SoL boende 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att hos 

KFIA beställa projektering av upprättandet av ett 

gruppboende enligt LSS samt ett LSS/SoL boende. 

Sammanfattning 

En granskning har gjorts över hur många personer det finns i Arboga 

som är mellan 16 – 25 år idag som har andra LSS insatser och kan 

ansöka om boende inom några år. Det är 13 personer vilket innebär 

att vi har behov av ytterligare en gruppbostad och eventuellt en 

servicebostad. Bygger man en likadan gruppbostad som den vid 

Oljevägen tjänar kommunen cirka 1 500 tkr på projekteringen. 

LSS och SoL är två lagstiftningar som skiljer sig åt. Vad gäller 
boendeform för individer som ges bistånd i form av boende går de 
olika lagstiftningarna att kombinera. Arboga kommun köper idag 
platser till tre personer men behovet kommer att öka. Om vi bygger 
ett LSS/SoL boende för sex personer men inte fyller platserna själva 
kan vi erbjuda andra kommuner plats och på så sätt få intäkter. 
Kungsörs kommun är intresserade. 

Ärendebeskrivning 

Behov av bostad med särskild service enligt LSS - gruppbostad 

I Arboga kommun finns 6 gruppbostäder och två servicebostäder 
enligt LSS. Vid två gruppbostäder är åldersgruppen blandad från 
unga vuxna till medelåldern. Vid tre gruppbostäder är 
åldersgruppen från medelåldern till gamla. Vid det nyöppnade 
gruppboendet är det bara unga personer med omfattande behov. 

Personer som bor i gruppboende lever längre precis som alla andra. 
Det gör att platsbehovet ökar. 

Om vi inte kan verkställa besluten i tid är risken stor att Arboga 
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kommun får betala särskild avgift. Summan kan uppgå till en miljon 
kronor per person beroende på hur länge man väntat och vilka 
insatser kommunen erbjudit i avvaktan på verkställighet. 
Kommunen inväntar i dagsläget ett beslut från förvaltningsrätten om 
att betala särskild avgift. 

Åbrinkens gruppbostad är inte fullvärdigt enligt de normer som 
råder för ett boende enligt LSS och därför inte ett skäligt erbjudande 
till dem som beviljas insatsen och anledningen till att man tackar nej 
till platsen. Åbrinken har tre tomma lägenheter och det är inte 
kostnadseffektivt att ha tomma platser. Om man bygger en ny 
gruppbostad kan man utöka från fem till sex platser och på så sätt 
säkra framtida behov i större omfattning. Driftskostnad kommer till 
viss del att öka då vi idag inte bemannar boendet själva nattetid utan 
använder oss av Strandgårdens nattpersonal. Personalens schema 
behöver då utökas med sovande jour och något tätare bemanning då 
det utökas till sex platser. 

Behov av boende enligt LSS/SoL 

När det gäller boende enligt LSS/SoL så handlar det främst om 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller där 
rättspsykiatrivård har givits eller där individen har livslångt behov 
av stödboende utan att för den delen omfattas av LSS, som är mer 
strikt i sin utformning. Ett behov av gruppboende utifrån både LSS 
(personkrets 3) och SoL för målgruppen psykiskt funktionshinder 
har beskrivits i flera år.  

Kostnader för placeringar under 2020 var 4 785 tkr och det fanns en 
budget på 2 200 tkr. I år har en ramförstärkning skett med 2 000 tkr 
så det finns en budget på 4 200 tkr.  
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