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Omsorgsnämnden 
 

 
Bostad med särskild service LSS med inriktning till yngre perso-
ner med demens, personkrets 2 Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade. 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta   
  
att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en gruppbostad, bostad med särskild service LSS 

på Sköldmövägen 19 med sju stycken fullvärdiga lägenheter. Boendet ska rikta sig till 
yngre personer med demens som tillhör personkretsen enligt 1 § punkt 2 LSS.  

 
 
Ärende 
Nämnden har för avsikt att skapa ett sammanhållet gruppboende LSS som riktar sig till yngre 
personer med demens som bedöms tillhöra personkretsen och har rätt till bostad med särskild 
service LSS. Nämnden har i dag åtta ej verkställda beslut om bostad med särskild service där 
personerna har en demenssjukdom och tillhör personkretsen LSS. Nämndens behov av ett 
boende riktat mot denna målgrupp finns även med i nämndens plan för hållbart boende.  
 
Syftet med att starta ett boende riktat till yngre personer med demens är dels för att det kan 
behövas specifik kompetens hos personalen för att möta upp individens behov genom hela 
sjukdomens förlopp. Verksamheten behöver även arbeta med att ta tillvara målgruppens fy-
siska förmåga och anpassa aktiviteter efter deras intressen.  
 
Yngre personer med demens har ofta en annan social situation än äldre personer med demens 
och i fler fall finns minderåriga barn med i familjebilden. Det är därmed av stor vikt att hän-
syn tas till personernas familjesituation. Verksamheten ska ha ett förhållningssätt som inklu-
derar barnperspektivet och som bidrar till att boendet blir tryggt för barn att besöka sin föräl-
der.  
Ekonomiska konsekvenser 
Ungefärlig kostnad inklusive hyreskostnad för personal och gemensamhetsytor beräknas till 
2 224,7 tkr för år 2017. Kostnaden ryms inom nämndens planerade budget för 2017. 
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Förslaget har inte några konsekvenser för jämställdhet. 
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Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Konsekvenser för barnperspektivet 
Verksamheten ska ha ett förhållningssätt som inkluderar barnperspektivet och som därmed 
bidrar till att boendet blir ett tryggt ställe för barn för att besöka sin förälder.  
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