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Omsorgsnämnden

Skrivelse från äldreombudsman m fl gällande anpassat boende för yngre
personer med demens
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att avge svar på skrivelsen enligt förvaltningens förslag.

Ärendet
Från äldreombudsmannen m fl har inkommit skrivelse där de vill uppmärksamma nämnden
på att yngre dementa som tillhör personkrets 2 enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) behöver ett mer anpassat boende än vad nämnden kan
erbjuda i dagsläget. De belyser att yngre personer med demens har andra behov och en annan
social situation än äldre personer med demens, bl.a så finns där ofta hemmaboende barn med i
bilden.
Ekonomiska konsekvenser
Svar på skrivelsen innebär inte några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för jämställdhet
Svaret innebär inte några konsekvenser för jämställdhet.
Tillgänglighet
Svaret har inte några konsekvenser för tillgänglighet.
Barnperspektiv
Nämnden kommer att vara uppmärksam och anamma ett barnperspektiv i fortsatta
diskussioner och planering gällande boende för yngre personer med demens som tillhör
personkretsen enligt LSS, där det finns minderåriga barn med i den sociala situationen.
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Äldreombudsman m fl
Äldreförvaltningen

Behov av bostäder för yngre med demenssjukdom
Nämnden har tagit del av er skrivelse gällande anpassat boende enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för yngre personer med demenssjukdom
och tackar för era synpunkter.
Nämnden känner till att det finns yngre personer med demens som bedöms tillhöra
personkretsen enligt LSS. Nämnden delar er uppfattning om att dessa personers behov och
sociala situation kan skilja sig från äldre personer med demens, vilket innebär att en bra
anpassad boendelösning kan behövas.
Nämnden arbetar med att finna lösningar för att tillgodose målgruppens behov. Vidare
kommer nämnden att belysa behovet för denna målgrupp i den kommande planen för hållbart
boende.
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