RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING
O M SOR G O M P ER SO N ER M ED FU N KT IO N SN ED SÄ T TN I N G

Handläggare: Ellinor Forssmed-Östh
Telefon: 08 - 508 01 449

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 006-294-2009
SID 1 (3)
2009-11-12
SDN 2009-11-26

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ersättningssystem inom socialpsykiatrin
Kompletterande remiss från Kommunstyrelsen KS dnr 325-623/2009

Förslag till beslut
1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen
2. Omedelbar justering

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Ulrika Axelsson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har i tidigare ärende dnr 325-623/2009 utarbetat ett förslag på
en ersättningsmodell inom socialpsykiatrin som bygger på en fast ersättning i tre nivåer för samtliga insatsformer utom cirkelverksamhet, där endast en ersättningsnivå
föreslagits. Stadsledningskontoret har även tagit fram en metod för att mäta utförarens
resursåtgång för att ge det stöd den enskilde beviljats enligt beslut. Ärendet har under
sommaren varit ute på remiss till samtliga stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnden och behandlades på nämndens sammanträde i augusti 2009.
I samband med remissvaren inkom synpunkter som pekade på att de föreslagna nivåerna inom boendestöd, nivå ett och två, skulle komma att innebära ökade kostnader.
I det nu kompletterande ärendet från stadsledningskontoret föreslås därför en sänkning av ersättningen i nivå ett och två inom boendestöd samt att cirkelverksamhet utgår ur förslaget om valbara insatsformer. Vidare föreslås att schablonersättningen avseende lokal- och gemensamhetsytor inom boendestöd ändras till att utgå per månad
och inte per timme som tidigare angivits. Med hänvisning till vad som stadsledningskontoret redovisar i sitt kompletterande ärende avseende ersättningssystemet inom
socialpsykiatrin och till förvaltningens tidigare synpunkter i ärendet, är förvaltningen
i stort positiv till de förändringar som stadsledningskontoret föreslår i sitt ärende.
Bilagor
1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2009-09-22.
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2. Handikapprådets yttrande
Remissbehandling
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ” Komplettering till ärende ersättningssystem
inom socialpsykiatrin” har av kommunstyrelsen remitterats till stadsdelsnämnden för
yttrande. Kommunstyrelsen har inom staden remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder och till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Remisstiden sträcker sig
till den 30 november 2009.
Ärendets beredning
Remissen har tillställts det lokala handikapprådet för synpunkter och handikapprådet
har lämnat ett yttrande i frågan vilket bilägges detta tjänsteutlåtande.
Remissen
Stadsledningskontoret har i tidigare ärende utarbetat ett förslag på en ersättningsmodell inom socialpsykiatrin som bygger på en fast ersättning i tre nivåer för samtliga
insatsformer utom cirkelverksamhet, där endast en ersättningsnivå föreslagits. En
metod för att mäta utförarens resursåtgång för att ge det stöd den enskilde beviljats
har också utformats. Ärendet har under sommaren varit ute på remiss till samtliga
stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. I samband med
remissvaren har synpunkter inkommit som pekar på att de föreslagna nivåerna inom
boendestöd, nivå ett och nivå två, skulle komma att innebära ökade kostnader. Då
ersättningssystemet inte får bli kostnadsdrivande, enligt kommunfullmäktiges uppsatta mål, har nu stadsledningskontoret sett över de föreslagna ersättningsnivåerna inom
ovanstående insatsformer.
Stadsledningskontoret föreslår nu en sänkning av ersättningen i nivå ett och nivå två.
Vidare föreslås att schablonersättningen avseende lokal- och gemensamhetsytor inom
boendestöd ändras till att utgå per månad och inte per timme som tidigare angivits.
Synpunkter har även inkommit vad avser ersättningen för cirkelverksamhet. Med anledning av att cirkelverksamhet endast utgör en liten verksamhet, som inte heller finns
inom alla stadsdelsnämnder, förslår stadsledningskontoret i sitt ärende att denna verksamhet helt utgår ur förslaget och inte ingår bland de insatsformer som omfattas av
valfrihet.
Förvaltningens kommentarer och synpunkter
Förvaltningen har i sitt remissvar avseende stadsledningskontorets ursprungliga förslag till ersättningssystem inom socialpsykiatrin, omfattande insatsformerna boende
med särskild service, stödboende, boendestöd samt sysselsättning, som nämnden behandlade vid sitt sammanträde i augusti 2009, framhållit att man ser positivt på att
verksamheter inom socialpsykiatrin ses över för att anpassas till en valfrihetsmodell
samt att man i allt väsentligt är positiv till det föreslagna ersättningssystemet. Förvaltningen uttryckte dock en viss osäkerhet, då underlaget till de föreslagna ersättningsnivåerna i väsentliga delar bygger på ganska osäkra grunder. De flesta insatsformerna
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inom socialpsykiatrin är i nuläget anslagsfinansierade, varför generella regler och
relevant jämförande material avseende ersättning m.m. saknas.
Förvaltningen pekade även på en otydlighet vad avsåg insatsformen cirkelverksamhet
och menade att det fanns ett behov av att klargör formerna för beslut om denna insats.
Med hänvisning till vad som stadsledningskontoret redovisar i sitt kompletterande
ärende avseende ersättningssystemet inom socialpsykiatrin och till förvaltningens
tidigare synpunkter i ärendet, såsom att de föreslagna ersättningsnivåerna i väsentliga
delar bygger på ganska osäkra grunder, har förvaltningen inget att invända mot de
förändringar som stadsledningskontoret föreslår i sitt ärende.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningen tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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