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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner anmälan om förändrad prisbild för
familjeplatserna vid Barnbyn Skå.

Dag Helin
Eva Sandberg

Sammanfattning
Inom verksamhetsområdet barn och familjebehandling, har på Barnbyn Skå under
2003 genomförts ett omstruktureringsarbete. Bl.a. har familjeplatserna reducerats
från 36 till 24 platser. Trots reduceringen finns det frågetecken kring efterfrågan på
familjeplatserna. I kontakterna med stadsdelsförvaltningar och andra vårdköpare
framkommer att man skulle vilja använda Barnbyn Skås resurser, men man anser
sig inte ha råd att köpa den vård som erbjuds.
Utifrån en fortsatt minskad efterfrågan förväntas Barnbyn Skå få ett underskott
under 2004. Med syftet att utröna om det är en kostnadsfråga eller om stadsdelarna
väljer andra arbetssätt med de familjer som kan vara aktuella för placering på
Barnbyn Skå har en prissänkning genomförts från och med 2004-01-01. Effekterna
av detta förväntas ge förvaltningen ett säkrare underlag i ställningsstagandet till ett
framtida vägval för Barnbyn Skås barn- och familjecenter.
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Den prissänkning som skett, beräknas vid en 85 % beläggning leda till ett
underskott med 3,7 mkr. Om prissänkningen inte hade genomförts skulle
verksamheten, ändå få ett underskott under året.
Resultatet av prissänkningen kommer att skapa förutsättningar för att kunna
bedöma fortsatt verksamhetsinriktning och finansiering av Barnbyn Skå.
Bakgrund
Institutionsvården, både den privata och offentliga befinner sig generellt sett i en
tuff marknadssituation. Kommunernas trängda ekonomiska läge medför att man
noga överväger varje eventuell placering och prövar alternativa lösningar. Detta har
sedan lång tid påverkat HVB Barn & Ungdom, som arbetat med att både förnya och
utveckla verksamheterna, men som också tvingats avvecklat flera institutioner.
Inom verksamhetsområdet barn och familjebehandling, har på Barnbyn Skå under
2003 genomförts ett omstruktureringsarbete. Familjeplatserna har reducerats från
36 till 24 platser. I samband med avvecklingen av behandlingshemmen Mälarblick
och Örby inrättades på Barnbyn Skå en barnverksamhet med ett reducerat antal
behandlingsplatser för barn i åldrarna 7 - 12 år. Barnverksamheten har startat under
hösten och efterfrågan på barnplatserna har hitintills varit god. Trots att antalet
familjeplatser har reducerats finns det frågetecken kring efterfrågan på dessa. I
kontakterna med stadsdelsförvaltningar och andra vårdköpare framkommer att man
skulle vilja använda Barnbyn Skås resurser, men man anser sig inte ha råd att köpa
den vård som erbjuds.
Utifrån den minskade efterfrågan förväntas Barnbyn Skå få ett underskott under
2004. Med syftet att utröna om det är en kostnadsfråga eller om stadsdelarna väljer
andra arbetssätt med de familjer som kan vara aktuella för placering på Barnbyn
Skå, har en kraftig prissänkning genomförts från och med 2004.
Visar det sig att kostnadsfrågan är en avgörande faktor för att placering vid Skå inte
genomförs, får stadsdelsförvaltningarna genom prissänkningen möjlighet att
använda sig av institutionen i den utsträckning man önskar. Det skulle innebära ett
effektivare resursutnyttjande till gagn för de familjer det rör.
Effekterna av prissänkningen förväntas ge förvaltningen ett säkrare underlag i
ställningsstagandet till ett framtida vägval för Barnbyn Skås barn- och
familjecenter.
Nuvarande pris per familjemedlem vid heldygnsvård är 1 700 kr. För familjer med
fler än tre familjemedlemmar inskrivna debiteras halvt vårddygnspris från och med
den fjärde familjemedlemmen. Förvaltningen har genomfört en förändring av
finansieringsformen, vilket innebär att vårddygnspriset sänkts till 1 100 kr per
heldygn från 2004-01-01. För familjer med fler än tre familjemedlemmar inskrivna
gäller halvt vårddygnspris, dvs. 550 kr debiteras, från och med den fjärde
familjemedlemmen.
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Förvaltningens synpunkter
Barnbyn Skås barn- och familjecenter har unika möjligheter att användas som
övningssamhälle för familjer som är i behov av pedagogisk och terapeutisk hjälp.
Barnbyn har stor erfarenhet av att arbeta med familjer från olika kulturer. Barnbyn
är också ett av få behandlingshem som kan ta emot familjer med många
familjemedlemmar.
Förvaltningen bedömer att prissänkningen kan bidra till att ge svar på om den
minskade efterfrågan av familjeplatser beror på att stadsdelförvaltningarna väljer
andra arbetssätt med de familjer som kan vara aktuella för placering, eller om det
främst är en kostnadsfråga.
Den prissänkning som skett sedan 2004-01-01, beräknas vid en 85 % beläggning
leda till ett underskott med 3,7 mkr. Verksamheten skulle oavsett genomförd
prissänkning sannolikt få ett motsvarande underskott, vilket förvaltningen skulle
behöva åtgärda inom budgetram.
Genomförandet av prissänkningen och resultat av denna kommer att skapa
förutsättningar för att kunna bedöma fortsatt verksamhetsinriktning och finansiering
av Barnbyn Skå.

