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Bilaga. Ekonomisk beräkning
I denna bilaga finns bifogat beräkningar avseende nuvarande
kostnader för sysselsättning samt kostnader för det förslag som rör
förändrad ersättning.
Nuvarande kostnader sysselsättning, SDN
Nedan följer stadsdelsnämndernas kostnader för sysselsättning för
2020. (Ersättning baseras på beslutade priser i
kommunfullmäktiges budget år 2021). Ersättningen baseras på en
månadssumma oberoende av i vilken omfattning den enskilde deltar
i sin sysselsättningsverksamhet.
Ersättningsnivåerna är 4 465 kr/månad för kommunal regi och
4 576 kr/månad för privat regi.
Stadsdelsnämnd

Antal insatser
helår
68
32
157
98
58
64
77
99
104
69
81
122
47
12

Rinkeby-Kista
Spånga-Tensta
Hässelby-Vällingby
Bromma
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Södermalm
Enskede-Årsta-Vantör
Skarpnäck
Farsta
Hägersten-Älvsjö
Skärholmen
Socialförvaltningen
(Enheten för hemlösa)
Totalt
1 088
Nedan avser individer som har insats enligt LOV.
Socialförvaltningen
Avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor
Storforsplan 36
106 63 Farsta
Telefon 08-508 252 47
Växel 08-508 25 000
Paulina.slazak@stockholm.se
www.stockholm.se

Årsbelopp
3 667 896
1 726 068
8 468 523
5 286 085
3 128 499
3 452 137
4 153 352
5 340 024
5 609 723
3 721 835
4 369 111
6 580 636
2 535 163
642 960
58 682 013

I ovan tabell beskrivs stadsdelsnämndernas kostnader för
sysselsättning. Den totala kostnaden för sysselsättning år 2020 var
58 682 013 kronor. I tabellen framgår att stadsdelsnämnderna
beviljar sysselsättning i olika utsträckning, vilket påverkar
årsbeloppet per nämnd. Att det finns en differens mellan antal
sysselsättningsinsatser per stadsdelsnämnd kan bero på flera
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faktorer. Det beror med stor sannolikhet på demografi och hur
många invånare stadsdelsnämnden har. Det kan också bero på
skillnader i hur man ser på sysselsättning som insats och vad som
anses vara syftet med den samt skillnader i hur man bedömer rätten
till insatsen. I syfte att arbeta för en mer likställd behovsbedömning
avser socialförvaltningen att utveckla och förtydliga
tillämpningsanvisningar rörande sysselsättning som insats. Detta
kommer att ske i dialog med representanter från
stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen.
Förslag till förändring i ersättningssystemet för
sysselsättning inom socialpsykiatrin: differentierad
ersättning utifrån intervaller
Innehållet i förslaget baseras på att de tre tidsintervallerna för
sysselsättning kvarstår. I förslaget har ersättningsnivåerna för
sysselsättning differentierats i prissättning.
Målsättningen är att att skapa ett ersättningssystem som möjliggör
för beställarna att bevilja insatsen i större utsträckning och samtidigt
möjliggör för utförarna att tillhandhahålla insatser av hög kvalitet.
Utredningen kan konstatera att antal beviljade sysselsättningsinsater
har minskat över tid. En anledning till detta är att insatsen har blivit
för dyr i förhållande till hur mycket tid den enskilde spendrar i
verksamheten.
I samband med att det nya ersättningssystemet infördes 2019 utgick
en ekonomisk kompensation för ökade kostnader till
stadsdelsnämnderna. En följd av att kostnaderna för sysselsättning
ökade var att antal individer som får insatsen beviljad har minskat.
Det innebär att stadsdelsnämnderna har minskat kostnaderna för
sysselsättning med färre antal beslut och snävare bedömningar
avseende vilka som beviljas insatsen.
Summorna i detta förslag utgår ifrån det snittdeltagande och
kostnad stadsdelsnämnderna hade i tidigare ersättningssystem innan
förändringer 2019. Tidigare ersättningssystem utgick från antal pass
per vecka, och stadsdelsnämnderna ersatte utförare per pass och
nivå av stödbehov.
Nivå
Nivå 1 (1-12 h/vecka)
Nivå 2 (10-24 h/vecka)
Nivå 3 (22-40 h/vecka)
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Kommunal regi
(kr/månad)
3 663
4 451
5 239

Privat regi
(kr/månad)
3 747
4 564
5 381
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Stadsdelsnämnd

Rinkeby-Kista
Spånga-Tensta
Hässelby-Vällingby
Bromma
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Södermalm
Enskede-ÅrstaVantör
Skarpnäck
Farsta
HägerstenLiljeholmen-Älvsjö
Skärholmen
Socialförvaltningen
(Enheten för
hemlösa)
Totalt

Antal
insatser
helår*

Årsbelopp
(differentierad
ersättning)
3 122 114
1 453 501
7 058 421
4 372 560
2 632 083
2 830 602
3 434 218
4 407 238
4 742 978

Årsbelopp
2020
(dagens
ersättning)
3 667 896
1 726 068
8 468 523
5 286 085
3 128 499
3 452 137
4 153 352
5 340 024
5 609 723

68
32
157
98
58
64
77
99
104

Differens

545 782
272 567
1 410 102
913 525
496 416
621 535
719 134
932 786
866 745

69
81
122

3 156 793
3 639 781
5 548 635

3 721 835
4 369 111
6 580 636

565 042
729 330
1 032 001

47
12

2 155 123
527 472

2 535 163
642 960

380 040
115 488

1 088

49 081 519

58 682 013

9 600 494

*I beräkningsunderlaget ligger (91,1%) i nivå 1, (8,4%) i nivå 2 och (0,5%) i nivå 3. Dessa
siffror är hämtade från socialtjänstrapporten 2020.

I förslaget blir kostnaderna för sysselsättning mindre än med
nuvarande ersättningssystem. I tabellen framgår att samtliga
stadsdelar får minskade kostnader för sysselsättning, men
kostnadsminskningen beror på hur många individer
stadsdelsnämnden har beviljat sysselsättning. Motiveringen till
förslaget är att man återgår till ett sätt att räkna där ersättning utgår
utifrån hur mycket tid den enskilde spenderar i verksamheten. Den
långsiktiga målsättningen är att öka deltagandet i sysselsättning,
vilket på längre sikt kan innebära ökade kostnader.
Utifrån de kostnader som redovisas i tabellen ovan går det att utläsa
att samtliga stadsdelsnämnder får en lägre kostnad avseende
sysselsättning. Det är dock viktigt att poängtera att minskade
kostnader hos beställarenheterna innebär minskade intäkter hos
utförarverksamheterna.
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