
f9l9I LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 220 
Bos§ 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0008/2016 

Beslut om särskilda boendeformer, Treskillingen 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

17 (26) 

Ordförande Ingemar Javinder (S) info1merar att Advokatfirman Oebergs AB, vilken 
anlitats med anledning av kommunens tvfst med Skatteverket rörande avdrag för 
moms gällande Treskillingen, har inkommit med förslag till att kommunen tar beslut 
som tydliggör att Treskillingen är en särskild boendeform. 

Förslag 
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet besluta 
uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och kanslichef Anders Andersson utarbeta · 
förslag till kommunstyrelsen gällande beslutsskrivning vilket klargör att Treskillingen 
är en särskild boendeform. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med 
skrivelse daterad den 13 september 2016. I skrivelsen anges bland annat att i 
samband med att kommunen begärt ersättning för viss mervärdesskatt avseende 
kostnader för boendet på Treskillingen, har Skatteverket och allmän 
förvaltningsdomstol ifrågasatt om boendet på Treskillingen utgör sådan 
boendeform som avses i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) kap 5 § 5 andra 
stycket. Detta föranleder kommunfullmäktige anta ett förtydligande beslut. 

Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förtydliga att den rätt som 
kommunen, enligt stadgarna för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs äldrebostäder, har att i andra hand upplåta lägenhet, avsedd för 
särskilda boendeformer, skall användas för en sådan särskild boendeform som 
avses i Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 5 andra stycket ("Kommunen ska inrätta 
särskilda boendefo1mer för service och omvårdnad för äldre människor som 

Utdragsbestyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sanunanträde den 8 september 2016 § 113 
uppdra åt undertecknade att utarbeta förslag till konununstyrelsen gällande beslutsskrivning 
vilket klargör att Treskillingen är en särskild boendeform. 

I samband med att konununen begärt ersättning för viss mervärdesskatt avseende kostnader 
för boendet på Treskillingen har Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol ifrågasatt om 
boendet på Treskillingen utgör sådan boendeform som avses i Socialtjänstlagen (2001 :453) 
(SoL) kap 5 § 5 andra stycket. 

Ljusnarsbergs konunun har i samband med den juridiska tvist som uppstått med anledning av 
att Skatteverket nekat den av konununen begärda ersättning för viss mervärdesskatt avseende 
kostnader för boendet på Treskillingen, givit fullmakt till Advokatfriman Oebergs AB 
företräda konununen. Advokat Jan Stålhandske har med anledning av tvisten med 
Skatteverket initierat detta ärende och varit konununen behjälplig med upprättande av denna 
handling. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sanunanträde den 17 december 2009 § 118 att tillsanunans 
med Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781) bilda en kooperativ hyresrättsförening, 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder. I samband därmed 
har parterna ingått ett stiftaravtal och upprättat stadgar för föreningen. 

Enligt stiftaravtalet är föreningens syfte och ändamål bland annat att äga och förvalta bostäder 
och lokaler speciellt anpassade för vård- och omsorgsboende och trygghetsboende inom 
Ljusnarsbergs kommun. 

Enligt föreningens stadgar har konununen rätt att, genom föreningen, upplåta bostäder till 
kommuninnevånare i Ljusnarsbergs konunun som, efter särskild prövning av konununen, 
erhållit biståndsbeslut. 

Kommunens avsikt med bostäderna i Treskillingen var att inrätta särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd, i enlighet med 
SoL kap 5 § 5 andra stycket. Biståndsbeslut om särskilt boende fattas av Ljusnarsbergs 
konunun enligt SoL kap 4 kap § 1. 
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V ad som anförs ovan utgör anledning för kommunfullmäktige att anta nedanstående 
förtydligande beslut. · 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förtydliga att den rätt som 
kommunen, enligt stadgarna för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 
äldrebostäder, har att i andra hand upplåta lägenhet, avsedd för särskilda boendefo1mer, skall 
användas för en sådan särskild boendefo1m söm avses i Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 5 
andra stycket ("Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äldre människor som behöver särskilt stöd."). Detta innebär bland annat att bostäderna 
utfo1mas och utrustas så att den boende kan leva ett så självständigt liv som möjligt samt att 
medicinsk personal finns att tillgå alla tider på dygnet. Vidare beslutas att verksamheten skall 
vara anmäld hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
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