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Ersättning för bostad med särskild service enligt 
socialtjänstlagen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommun fullmäktige att planera 
för en ny bostad med särskild service enligt socialtjänsdagen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning på Täppans väg. I uppdraget ingår framtagande av 
förfrågningsunderlag för driften och ersättningsmodell för insatsen. 

Det finns idag fem (5) lägenheter på lappans väg. Ytterligare två lägenheter behövs 
enligt Socialförvaltningens bedömning. Detta gör också att snittdygnsersättningen 
för omsorg sjunker något. Beställning av till- och ombyggnaden har gjorts enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2013-02-18, § 2:11 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterad 2013-02-05, reviderad 2013-02-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-01-29, § 2:24. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens besluts förslag, i det 
reviderade tjänsteutiåtandet, innebärande att pengen för insatsen bostad med 
särskild service för vuxna enligt socialtjänsdagen (SoL) ska vara 1 682 kr exkl. 
momskompensation per dygn och person för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, momskompensationen till extern utförare beräknas med 3 %, 
pengnivåerna ska gälla fr.o.m. avtalsstart, ersättning till driftentreprenören utgår för 
sju (7) platser oavsett om platserna är belagda eller ej samt modellen ska utvärderas 
inför budget 2015 och eventuella tomma platser ska redovisas vid både 
delårsbokslut och årsbokslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (NI) yrkande och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Pengen för insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt socialtjänstlagen 
(SoL) ska vara 1 682 kr exkl. momskompensation per dygn och person för personer 
med psykisk funktionsnedsättning (2013 års ersättning). 

Forts. 
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2. Momskompensationen till extern utförare beräknas med 3 %. 

3. Pengnivåerna ska gälla fr.o.m. avtalsstart. 

4. Ersättning till driftentreprenören utgår för sju (7) platser oavsett om platserna är 
belagda eller ej. 

5. Modellen ska utvärderas inför budget 2015. Eventuella tomma platser ska 
redovisas vid både delårsbokslut och årsbokslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



13 Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) 

Ekonomienheten 
Mohammed Khoban 

2013-02-05 Dnr. 2013/55-049 
Rev. 2013-02-11 
Rev 2013-03-08 

Till Kommunfullmäktige 

Ersättning för bostad med särskild service enligt 
socialtjänstlagen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

1. pengen för insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt SoL 
ska vara 1 682 kr exkl. momskompensation per dygn och person för 
personer med psykisk funktionsnedsättning . 

2. Momskompensation till extern utförare beräknas med 3 % 

3. Pengnivåerna ska gälla fr.o.m. avtalsstart. 

4. Ersättning till driftentreprenören utgår för sju platser oavsett om 
platserna är belagda eller ej. 

5. Modellen ska utvärderas inför budget 2015. Eventuella tomma platser 
ska redovisas vid både delårsbokslut och årsbokslut. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
planera för en ny bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för 
personer med psykisk funktionsnedsättning på Täppans väg. I uppdraget ingår 
framtagande av förfrågningsunderlag för driften och ersättningsmodell för 
insatsen. 

Det finns idag 5 fem lägenheter på Täppans väg. Ytterligare två lägenheter 
behövs enligt Socialförvaltningens bedömning. Detta gör också att 
snittdygnsersättningen för omsorg sjunker något. Beställning av till- och 
ombyggnaden har gjorts enligt Kommunstyrelsens beslut. 
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Konsekvenser 
Enligt ersättningsmodellen utgår ersättning för sju platser oavsett hur många 
tomma platser som finns på verksamheten. Socialförvaltningens motivering är 
att verksamhetens storlek är så pass liten att driftentreprenören har begränsade 
möjligheter att påverka kostnader beroende på en eller två tomma platser, 
framförallt med avseende på personal, utan att kvaliteten påverkas. 

Volymminskningar kommer att inte påverka kommunens kostnader. Detta 
innebär att modellen inte bygger på prestationer och i själva verket kan 
betraktas som anslagsbudgetering. 

Förvattningens slutsatser 
Detta är den första verksamheten av sitt slag i kommunen och det finns därför 
ingen ersättningsmodell framtagen. Socialförvaltningen har tagit fram ett 
förslag på ersättning för verksamheten på Täppans väg. Ersättningsmodellen 
bygger på en ersättning som utgår per dygn och person som bor i 
verksamheten. Ersättningen ska täcka alla kostnader som uppstår i och med att 
verksamheten utförs, förutom hyran för lokalen. 

Bilagor: 
1- Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-01-29 § 13 
2- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-15 
3- Utredning om ersättning för insatsen bostad med särskild service för 

vuxna enligt LSS 

V/d-
Katarina Leinar Mohammed Khoban 
Ekonomichef Chefsekonom 


