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Stimulansbidrag för nya gruppbostäder vuxna
LSS/SoL - privata utförare
Sedan 2018 utgår ett bidrag för nya gruppbostäder som även kan
ges till privata utförare. Avsikten är att stimulera utbyggnaden av
nya platser i gruppbostad. Det är utformat som ett dygnsbidrag och
utgår utöver den grund- och nivåersättning som
kommunfullmäktige årligen fastställer. Bidraget riktas till den nya
platsen.
Från och med 2021 omformas bidraget till att gälla ”bidrag för
merkostnader för ny gruppbostadsplats LSS/SoL” och
bidragsbeloppet höjs till 340 kronor per dygn från tidigare nivå om
250 kronor per dygn.
Bidragets syfte är att i samband med utbyggnad av nya platser i
gruppbostad ge möjlighet att bland annat finansiera vissa
startkostnader samt byggnadsrelaterade merkostnader som kan
hyresföras under en inledande hyresperiod. Då bidraget förutsätts
täcka start- och byggnadsrelaterade kostnader i samband med
nyproduktion så utgår det inte med det högre beloppet 340 kronor
per dygn för per den 31 december 2020 befintliga platser.
En förutsättning för bidrag är att platsen i samband med
ianspråktagande utnyttjas av en stockholmare, en person som staden
har myndighetsansvar för eller en person som erhållit
förhandsbesked om placering inom Stockholms kommun.
Placeringen ska vara förmedlad via stadens socialnämnd.
Ytterligare en förutsättning för bidrag är att platsen och det aktuella
boendet ingår i LOV-systemet. Bidrag kan utgå under tre år från
och med den dag som ett hyresförhållande avseende en ny plats
inleds med en person som uppfyller kriterierna enligt ovan.
Om ett hyresförhållande med en boende gällande en
bidragsberättigad plats upphör så kan bidrag utgå därefter under
högst 14 dagar givet att lägenheten är outhyrd eller inte utnyttjas för
annat eller av annan person under denna 14-dagarsperiod.
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Det kan ta viss tid i samband med start innan samtliga lägenheter i
en ny gruppbostad är uthyrda. Som begränsningsregel gäller att ett
hyresförhållande med en bidragsberättigad person ska inledas inom
tre månader efter att det nya boendet öppnat. Bidraget kan då utgå 3
år för denna plats från och med att hyresförhållandet inleds. Bi-drag
för en ny plats kan därmed som längst utgå under 3 år under en
tidsperiod om 3 år och 3 månader efter att boendet öppnat.
För platser som bereds en bidragsberättigad person efter 3 månader
efter att det nya boendet öppnat gäller att bidrag kan utgå i 3 år från
och med att boendet öppnat. Detta kan bland annat bli aktuellt om
lägenheter omsätts inom angiven tidsperiod.
Bidraget utgår till huvudmannen för verksamheten i samband med
nämndernas reguljära prestationsersättning till denne. Bedömning
om en plats är berättigad till bidrag sker av placerande nämnd och
meddelas huvudmannen i samband med att en plats förmedlas.
Stadsdelsnämnderna ska löpande under året stämma av vilka platser
som är föremål för bidragsutbetalningar med socialnämnden och
stadsledningskontoret. Nämnderna ska samlat under december
månad fakturera stadsledningskontoret, finansförvaltning 101, sina
kostnader för utbetalade bidrag under året efter avdrag för
momskompensation.
Frågor om bidraget besvaras av stefan.kristensson@stockholm.se
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