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tf verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
I mars 2009 presenterades en utvärdering av resursfördelningssystemet för de prestationsrelaterade verksamheterna. Av utvärderingen framgick att resursfördelningssystemet inte till fullo tar hänsyn till de insatser som åtgår till dels personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar dels personer med utåtagerande
beteende. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, som utgör remissen, föreslår
kontoret att staden förändrar poängsättningen i det nuvarande bedömningsinstrumentet gällande permanent LSS boende för barn och vuxna och inom daglig verksamhet. Med hänvisning till det som stadsledningskontoret redovisar i sitt ärende
avseende översyn av resursfördelningssystemet, ställer sig förvaltningen positiv
till stadsledningskontorets förslag.

Bilagor
1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
2. Handikapprådets yttrande
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Remissbehandling
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Översyn av resursfördelningssystemet för
omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för
nivåbedömning” har av kommunstyrelsen remitterats till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för yttrande. Kommunstyrelsen har inom staden remitterat ärendet till
samtliga stadsdelsnämnder, socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och berörda
intresseorganisationer. Remisstiden sträcker sig till den 30 augusti 2010.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning. Synpunkter har inhämtats från såväl beställarenheten som utförarverksamheterna inom verksamhetsområdet.
Remissen har tillställts det lokala handikapprådet för synpunkter. Handikapp rådet
har lämnat ett yttrande i ärendet vilket bilägges detta tjänsteutlåtande.
Ärendet behandlas i samverkansgrupp den 17 augusti.
Remissen
I samband med att kommunfullmäktige i oktober 2005 behandlade ärendet Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionsnedsättning, togs beslut om att godkänna principer för förändring av resursfördelningen
för de prestationsrelaterade verksamheterna samt att godkänna föreslagen resursfördelning för avlösarservice. Därutöver gavs kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att utarbeta nya nivåer för de prestationsrelaterade verksamheterna. Den första januari 2008 trädde ett nytt resursfördelningssystem för de prestationsrelaterade verksamheterna i kraft. I mars 2009 presenterades en utvärdering av resursfördelningssystemet för de prestationsrelaterade verksamheterna där
det framgick att resursfördelningssystemet inte till fullo tar hänsyn till de insatser
som åtgår till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med utåtagerande beteende.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, som utgör remissen, innehåller flera förslag till alternativ för att ändra resursfördelningssystemet och mätinstrumentet för
nivåbedömning så att dessa bättre anpassas för de insatser som åtgår till målgruppen. Den variant som föreslås i ärendet är att förändra poängsättningen i det nuvarande bedömningsinstrumentet.
Förändring av poängsystemet
Förändringar föreslås i bedömningsinstrumenten för permanent LSS-boende för
vuxna och barn samt daglig verksamhet. Bedömningsinstrument för korttidshem
är oförändrat. Ökningarna i bedömningsinstrumentet görs i gruppen ”Totalt behov
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av stöd och vägledning”. Detta för att höjningen ska gå till de grupper som förändringen i första hand avser.
Förslagets effekter på verksamheten
Förändringen innebär att ett antal personer hamnar i högre nivåer än i dagsläget
och inga motsvarande sänkningar är aktuella. Stadsledningskontoret bedömer att
närmare 20 mnkr per år behöver tillskjutas på grund av att ett antal personer inom
staden kommer att flyttas upp i högre nivåer enligt bedömningsinstrumentet. Det
är emellertid inte möjligt att prognostisera hur mycket mer varje stadsdelsnämnd
kommer att få.
Förändringen kommer att skapa bättre förutsättningar för att driva verksamhet för
de i förslaget nämnda grupperna på ett bra sätt. Det finns i dag en brist på bostäder
för personer med Aspergers syndrom men även för personer med utåtagerande
beteende inom LSS personkrets, varför en höjning av ersättningsnivån för denna
grupp kan gynna en utbyggnad av bostäder för dessa. En höjning av ersättningen
till utförare som riktar sig till ovanstående grupper kan innebära ett större utbud
och därmed större valfrihet, av boenden och daglig verksamhet.
Stadsledningskontoret föreslår att samtliga personer i permanenta vuxen- respektive barnboenden samt daglig verksamhet ombedöms enligt det förändrade bedömningsinstrumentet för att det ska ge en så rättvis effekt som möjligt. För att kunna
göra detta föreslås att bedömningskansliet får en tillfällig förstärkning på samma
sätt som när systemet infördes. Samtliga personer bör vara ombedömda innan
vårmätningen 2011 så att stadsdelsnämnderna får helårseffekt från och med år
2011 enligt det nya resursfördelningssystemet.
Förvaltningens kommentarer och synpunkter
Förvaltningen ställer sig positiv till stadsledningskontorets förslag till ändring av
poängsättning i bedömningsinstrumentet för nivåbedömning gällande omsorg om
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utåtagerande och/eller självskadande beteende. Förvaltningen har sedan det nuvarande
resursfördelningssystemet infördes 2008 påtalat svårigheterna att ge ett gott och
tillrättalagt stöd för dessa grupper, eftersom resursfördelningssystemet inte tagit
hänsyn till de behov som dessa grupper har.
Förvaltningen ställer sig också bakom stadsledningskontorets påpekande, att de
som efter den föreslagna förändringen bör hamna i en högre nivå - och därmed
generera en högre ersättning - kan finnas inom de flesta diagnoser. Det är till exempel inte ovanligt att det i många fall förekommer en psykiatrisk tilläggsproblematik, som är betydelsefull att ta hänsyn till. Det är viktigt att inte sätta gränserna
alltför snävt utan se till de enskilda individernas behov. Förvaltningen ställer sig
positiv till förslaget att göra en ombedömning av samtliga brukare inom LSSboende och daglig verksamhet.
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