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Extra medel till Kanalhusets verksamhet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i budget 2018 plan 2019-2020 beslutat om extra medel för förstärkning av 
Kanalhusets verksamhet. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Fördela 400 tkr årligen till utförare inom sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning exklusive arbetsplatsförlagd verksamhet baserat på antal beställda pass 
den 1 januari varje år 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i budget 2018 plan 2019-2020 beslutat om extra medel för förstärkning av 
Kanalhusets verksamhet. 400 tkr finns avsatta för ändamålet. Syftet är att öka närvaron i 
verksamheten. 

Kanalhuset är en verksamhet för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) som drivs av Produktionsstyrelsen. Enskilda får beslut o m antal pass per 
vecka (3 timmar, förmiddag eller eftermiddag). Verksamheten får ersättning från Vård- och 
omsorgsnämnden för antalet utförda pass, det vill säga när deltagaren är närvarande. 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om valfrihetssystem för insatsen. Det finns ett 
förfrågningsunderlag som styr innehållet och som möjliggör för andra utförare att efter 
godkännande starta verksamheter. I dagsläget (mars 2018) är enbart Österåkers kommuns 
Produktionsstyrelse utförare. Det finns två verksamheter totalt inom insatsen. Kanalhuset som har 
grupper och aktiviteter i lokalen på Bergavägen och lisa som erbjuder arbetsplatsförlagd verksamhet 
där den enskilde har praktik på företag med stöd av företagets personal samt med handledning och 
stöd av lisas personal. 

Förvaltningens slutsatser 
I dagsläget finns Kanalhuset via Produktionsstyrelsen som utförare av den aktuella verksamheten. 
För det fall andra utförare skulle ansluta sig till valfrihetssystemet inom insatsen föreslår 
förvaltningen att de extra medlen ska fördelas mellan utförarna (undantaget arbetsplatsförlagd 
verksamhet) i relation till antal beställda pass 1 januari det aktuella året. Syftet med medlen är att öka 
närvaron och då torde det syftet fyllas oavsett av vem verksamheten bedrivs. Vid godkännande av 
ansökan gör förvaltningen bedömningen av om verksamheten är berättigad till extra medel eller ej. 
Bedömningen utgår från om verksamheten bedrivs huvudsakligen arbetsplatsförlagd eller ej. Den 
extra ersättningen gäller inte så kallade enstaka köpta platser, där förhandlas priset individuellt per 
tillfälle. ' ' 
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Medlen ska användas för att utveckla utbudet vad gäller aktiviteter och grupper. Orsaken till att 
arbetsplats förlagd verksamhet (t ex lisa i Österåkers kommun) undantas är att den ordinarie 
ersättningen till dem av förv altningen bedöms täcka kostnaderna knutna till denna. Sysselsättningen 
utförs i de fallen huvudsakligen i olika företags lokaler och med stöd av personal på företaget. Den 
ordinarie ersättningen täcker kostnader för handledning och stöd till den enskilde brukaren och till 
företagets personal inklusive motivationsinsatser till den enskilde. 

Då det finns ett valfrihetssystem för insatsen sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning ska ersättningssystemet vara t ransparent och likvärdigt för alla utförare. 

Kanalhusets redovisning av förbrukade medel 2017 och planering för 2018 
Kanalhuset har fått extra medel för 2016 och 2017 och påbörjat utökning av sin verksamhet genom 
fler aktiviteter. 

Under 2017 beställde Vård- och omsorgsnämnden 11 620 pass av Kanalhuset. Av dessa var det 
5 842 pass som ersattes av Vård- och omsorgsnämnden, det vill säga då den enskilde faktiskt 
närvarade i verksamheten. Detta motsvarar en utförandegrad på 50 %. Under 2018 får Kanalhuset 
hela den extra ersättningen då Kanalhuset är den enda utföraren i kategorin. Kanalhuset kommer 
under året att analysera frånvaroorsaker för att kunna rikta motivationsinsatser dit de behövs. 
Verksamheten kommer också att följa upp hur mycket tid som läggs på ko ntakt med enskilda som 
inte närvarar, t ex genom telefonsamtal. 

Redan planerade aktiviteter är att Kanalhuset utökar sin verksamhet bland annat med fokus på 
kultur, där man anordnar olika aktiviteter med kulturellt inslag för att locka deltagare. Andra 
aktiviteter som utvecklas är de med hälsofrämjande karaktär, där inspiration tas från t räffpunkterna, 
och enstaka utflykter med kulturellt eller hälsofrämjande syfte. De enskilda som deltar i 
verksamheten får påverka vilka aktiviteter s om utvecklas. Fokus kom mer att finnas kvar på 
arbetsliknande aktiviteter vilket är en grund för insatsen som sådan. 

Uppföljning 
Utföraren ska i sin verksamhetsberättelse (från och med den som upprättas för 2018) varje år 
beskriva hur verksamheten har arbetat motivationshöjande. Vidare ska utföraren i sin 
verksamhetsplan för varje år (från och med den som upprättas för 2019) beskriva vilka aktiviteter 
som planeras med avseende på ovanstående. Förvaltningen kommer till Vård- och omsorgsnämnden 
i verksamhetsberättelse redovisa hur utförandegraden utvecklas då syftet med de extra medlen är att 
öka närvaron. 

uisanna Kiesel Sara Er iksson 
'Socialdirektör Sakkunnig funktionshinder 

Expedieras 
Controller Vård- och omsorgsnämnden, Produktionsstyrelsen, Kommunfullmäktige 
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