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Uppdrag från Kommunfullmäktige att föra dialog med Försäkrings
kassan för att möjliggöra för vårdtagare att ta del av lokalen på
daglig verksamhet "Sågen"
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Överlämna redovisning av uppdraget om möjlighe t för vårdtagare med per sonlig assistans att
ta del av lo kalen pa da glig verksamhet Sågen til l Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i ärende Hu dget 2017 m ed plan 2 018 201 9 i pun kt 35 Värd- och
omsorgsnämnden i uppdrag att föra dial og med Försäk ringskassan för att möjliggöra fö r
vardtagare att ta del a v lokalen pa ( .laglig verksamhet "Sägen".

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteutlafande daterat 2017-12-04.

Förslag till beslut
Mikael Ottosson (KO) yrka r bifa ll ti ll Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:
(h erliimna redovi sning av uppdraget om möjlighet för vårdtagare me d perso nlig assistans att
ta del av lokalen pa da glig verksamhet Sägen till Komm unfullmäktige.

Propositionsordning
Ordföranden fragar om Vard- oc h omsorgsnämnden besl utar enligt Mikael Ottossons (Kl))
vikande och finner att sa ä r fallet.
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Kommunfullmäktige
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Tjänsteutlåtande
Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2017-12-04
Dnr
VON 2017/0074

Uppdrag från Kommunfullmäktige att föra dialog med Försäkringskassan
för att möjliggöra för vårdtagare att ta del av lokalen på dag lig
verksamhet "Sågen"
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i ärende Budget 2017 med plan 208-2019 i pu nkt 35 Vård- och
omsorgsnämnden i uppdrag att föra dialog med försäkringskassan för att möjliggöra för vårdtagare
att ta del av lokalen pä da glig verksamhet "Sågen".

Beslutsförslag
Vård- och omsofgsnämnden beslutar
Överlämna redovisning av uppdraget om möjlighet för vårdtagare med personlig assistans att ta del
av lokalen pä daglig v erksamhet Sågen till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav i ärende Budget 2017 med plan 2018-2019 i p unkt 35 Vård- och
omsorgsnämnden i upp drag att föra dialog med Försäkringskassan för att möjliggöra för vårdtagare
att ta del av lokalen på dag lig verksamhet "Sägen". Med vårdtagare avses i de t här fallet enskilda med
personlig assistans beviljad pä dagtid vardagar. Sägen är en daglig verksamhet i Ös teråkers kommun.
Den har traditionellt sett varit inriktad till personer med omfattande behov av stöd. Bakgrunden till
uppdraget är att personer har haft beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till
vissa fu nktionshindradc (1 ,SS) och sedan valt att avsluta insatsen då de istället ansökt om och fått
personlig assistans på dagtid beviljad.
Den enskilde har bara rätt till assista nsersättning i daglig verks amhet om det finns särskilda skäl (se
106 kap. 24 § 4 och 25 § SFB). Det kan till exe mpel vara när den enskildes funktionsnedsättning
skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än sina personliga assistenter, eller när det
är viktigt att den personliga assistenten finns till hands på grund av den enskildes hälsotillstånd. Det
kan också finnas situationer där funktionsncdsättningcn gör det särskilt angeläget att den enskilde
har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig (se pr op. 1995/96:146 s. 15).
Har den enskilde personlig assistent är avsikten inte att den personliga assistenten ska ersätta den
personal som behövs för att bedriva den dagliga verksamheten. Det är den enskildes personliga
behov av stöd och hjälp som i dessa fall ska til lgodoses genom personlig assistans (se prop.
1992/93:159 s. 67).
I prakt iken betyder detta att det är vanligt att den enskilde som har daglig verksamhet inte har
assistans pä dagtid. Det finns undantag där den enskilde ansöker om och blir beviljad personlig
assistans trots att daglig verksamhet redan är beviljad. Dä följer assistenten med till daglig
verksamhet och stödjer den enskilde med dennes personliga behov samtidigt som personalen pä
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daglig verksamhet ansvarar för innehållet i verksamheten. Det finns också exempel på enskilda
personer som har avslutat sin dagliga verksamhet för att fä möjlighet att få assistans beviljad.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen har varit i konta kt med Försäkringskassan angående frågeställningen i uppdra get.
Försäkringskassan har ingen åsikt om hur den enskilde väljer att tillbringa sin tid på dagarna med
den personliga assistenten utöver vad som finns angivet som grund för behovet i de n enskildes
beslut från Försäkringskassan. Försäkringskassan har heller ingen uppfattning om huruvida
kommunen bör tillhandahålla lokal eller verksamhet liknande Sågen för målgruppen med personlig
assistans. Detta anses av Försäkringskassan vara en kommunal angelägenhet.
Under 2014-2015 såg förvaltningen att flera enskilda som har en och samma assistansutförare valde
att avsluta sin dagliga verksamhet för att istället ansöka om personlig assistans under dagtid. Detta är
dock inte en företeelse som LSS-handläggarna upplever har återkommit annat än i enstaka fall.
Då det är den enskilde själv som avgör om denne ansöker om daglig verksamhet, personlig assistans
eller både och, ser förvaltningen inte att det är möjligt eller behövligt att tillsammans med
Försäkringskassan anordna tillgång till lokal på dagtid för de som har personlig assistans. Om den
enskilde önskar tillgäng till menings full sysselsättning pä dagtid rekommenderar LSS-handläggaren
denne att ansöka om daglig verksamhet. Om inte de skäl för personlig assistans, som redovisats
ovan föreligger, kommer den enskilde att få sina behov tillgodosedda av personalen på daglig
verksamhet.
Det är inte lämpligt att samlokalisera öppen och bistandsbedömd verksamhet. Om enskilda med
personlig assistans skulle ha tillgång till kommunal verksamhet utan beslut om daglig verksamhet så
är det att betrakta som en öppen verksamhet där kommunen inte kan ha olika bed ömningar som
grund för vem som deltar. Den som åker till daglig verksamhet kan få tu rbundna resor beviljade
(vilket är kostnadsfritt), den som behöver resa på sin fritid bekostar resor själv t ex geno m färdtjänst.

Susan.ua Kiesel
Socinltlirektör

Sara F.riksson
Sakkunnig

Expedieras
Kommunstyrelsen
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29. Skolnämnden får i uppdrag att fördela 1 Mkr för skolkök utifrån antal
elever till dels måltidsenheten i egen regi och dels motsvarande enhet
inom friskolor,
30. Skolnämnden får i u ppdrag att inventera grundskolornas lokaler för
basutrustning med likvärdig nivå på uppehållsrum, klassrum,
omklädningsrum och toaletter i samråd med Kultur- och fritidsnämnden
samt kommunstyrelsen.
31. Skolnämnden får i uppdrag att inventera utrustning för basläromedel
inkl. digitala läromedel och material i de olika ämnena och
baslaborationsutrustning inom grundskolan.
32. Skolnämnden får i uppdrag att utreda fjärrundervisning på Ingmarsö.
33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur barn med särskild
begåvning kan tillgodoses och uppnå sin fulla potential i enlighet med
skollagen om likvärdighet.
34. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att inrätta en
kontrollfunktion för hemtjänstverksamhet för att utöka kundnöjdheten.
( 35.\Vård- och o msorgsnämnden får i uppdrag att föra dialog med
Försäkringskassan för att möjliggöra för vårdtagare att ta del av lokalen på
Daglig verksamhet "Sågen".
36. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över ersättningsnivåer
(pengstrukturen) i "Daglig verksamhet", "Stöd & service",
"Gruppbostäder" samt indexuppräkning för "Särskilt boende" inom
äldreomsorg i samråd med ekonomienheten.
37. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter att
genomföra Silviacertifiering för undersköterskor.
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