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Högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt LSS

STK-2019-396
Sammanfattning

Inom ramen för kommunfullmäktiges mål har funktionsstödsnämnden fått i uppdrag att
under året återställa hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt
LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, med syfte att säkra den ekonomiska tryggheten
för Malmöbor med funktionsnedsättning. I samband med det införs en modell för årlig
indexuppräkning. Kommunfullmäktige föreslås besluta i linje med funktionsstödsnämndens
förslag, kompletterat med ytterligare en beslutsmening.
För att säkerställa den ekonomiska tryggheten för de som bor i en bostad med särskild
service, är det väsentligt att en årlig indexering av hyrestaket inte får leda till att Malmö stad
högsta hyresnivå överstiger den högsta hyresnivån för det särskilda bostadstillägget inom det
statliga bostadsstödet för personer under 65 år.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut (KF 170524 - § 118) om högsta hyresnivå i
bostad med särskild service enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
2. Kommunfullmäktige beslutar att högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt
9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska vara 5
000 kronor i månaden från och med den 1 maj 2019, med indexuppräkning från och
med 2020 enligt i ärendet föreslagen modell.
3. Kommunfullmäktige beslutar att en årlig indexering av hyrestaket inte får leda till att
Malmö stad högsta hyresnivå överstiger högsta hyresnivån för det särskilda
bostadstillägget inom det statliga bostadsstödet för personer under 65 år.
4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §196 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Högsta hyresnivå i bostad med särskild service
enligt LSS
Tjänsteskrivelse från funkiontsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190220 §30

