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Socialforvaltningen Till Vard- och omsorgsnamnden 

Datum 2017-12-04 
Dnr VON 2017/0074 

Uppdrag fran Kommunfullmaktige att fora dialog med Forsakringskassan 
for att mojliggora for vardtagare att ta del av lokalen pa daglig 
verksamhet "Sagen" 

Sammanfattning 
Kommunfullmaktige gav i arende Budget 2017 m ed plan 208-2019 i punkt 35 Yard- och 
omsorgsnamnden i uppdrag att fora dialog med Forsakringskassan for att mojliggora for vardtagare 
att ta del av lokalen pa daglig verksamhet "Sagen". 

Beslutsforslag 
Vard- och omsorgsnamnden beslutar 
Overlamna redovisning av uppdraget om mojlighet for vardtagare med personlig assistans att ta del 
av lokalen pa daglig verksam het Sagen till Kommunfullmaktige 

Bakgrund 
Kommunfullmaktige gav i arende Budget 2017 med plan 2018-2019 i punkt 35 Yard- och 
omsorgsnamnden i uppdrag att fora dialog med Forsakringskassan for att mojliggora for vardtagar e 
att ta del av lokalen pa daglig verksamhet "Sagen". Med vardtagare avses i det har fallet enskilda med 
personlig assistans beviljad pa dagtid varda gar. Sagen ar en daglig verksamhet i Osterakers kommun. 
Den har traditionellt sett varit inriktad till personer med omfattande behov av stod. Bakgrunden till 
uppdraget ar att personer har haft beslut om daglig verksamhet enligt lag om stod och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och s edan valt att avsluta insatsen da de istallet ansokt om och fatt 
personlig assistans pa dagtid beviljad. 

Den enskilde har bara ratt till assistansersattning i daglig verksamhet om de t finns sarskilda skal (se 
106 kap. 24 § 4 och 25 § SFB). Det kan till exempel vara nar den enskildes funktionsnedsattning 
skapar sarskilda svarigheter att kommunicera med andra an sina personliga assistenter, eller nar det 
ar viktigt att den personliga assistenten finns till hand s pa grund av den enskildes halsotillstand. Det 
kan ocksa finnas situationer dar funktionsnedsattningen gor det sarskilt angcliiget att den enskilde 
har ett starkt begransat antal personer knutna till sig (se prop. 19 95/96:146 s. 15). 

Har den enskilde personlig assistent ar avsikten inte att den personliga assistenten ska ersatta d en 
personal som behovs for att bedriva den dagliga verksamhetcn. Det ar den enskildes personliga 
behov av stod och hjalp som i dessa fall sk a tillgodoses genom personlig assistans (se prop. 
1992/93:159 s. 67). 

I praktiken betyder detta att det ar vanligt att den enskilde som har daglig verksamhet inte har 
assistans pa dagtid. Det finns undantag dar den enskilde ansoker om och blir beviljad personlig 
assistans trots att daglig verksamhet redan ar beviljad. Da foljer assistenten med till daglig 
verksamhet och stodjer den enskilde med dennes personliga behov samtidigt som personalen pa 
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daglig verksamhet ansvarar for innehallet i verksamheten. Det finns ocksa exempel pa enskilda 
personer som har avslutat sin dagliga verksamhet for att fa mojlighet att fa assistans beviljad. 

Forvaltningens slutsatser 
Forvaltningen har varit i ko ntakt med Forsakringskassan angaende fragestallningen i uppdraget. 
Forsakringskassan har ingen asikt om hur den enskilde valjer att tillbringa sin tid pa dagarna med 
den personliga assistenten utover vad som finns angivet som grund for behovet i den enskildes 
beslut fran Forsakringskassan. Forsakringskassan har heller ingen uppfattning 0111 huruvida 
kommunen bor tillhandahalla lokal eller verksamhet liknande Sagen for malgruppen med personlig 
assistans. Detta anses av Forsakringskassan vara en kommunal angelagenhet. 

Under 2014-2015 sag forvaltningen att flera enskilda som har en och samma assistansutforare valde 
att avsluta sin dagliga verksamhet for att istallet ansoka om personlig assistans under dagtid. Detta ar 
dock inte en foreteelse som LSS-handlaggarna upplever har aterkommit annat an i enstaka fall. 

Da det ar den enskilde sjalv som avgor om denne ansoker om daglig verksamhet, personlig assistans 
eller bade och, ser forvaltningen inte att det ar mojligt eller behovligt att tillsammans med 
Forsakringskassan anordna tillgang till lokal pa dagtid for de som har personlig assistans. Om den 
enskilde onskar tillgang till meningsfull sysselsattning pa dagtid rekommenderar LSS-handlaggaren 
denne att ansoka om daglig verksamhet. Om inte de skal for personlig assistans, som redovisats 
ovan foreligger, kommer den enskilde att fa sina l)ehov tillgodosedda av personalen pa daglig 
verksamhet. 

Det ar inte lampligt att samlokalisera o ppen och bistandsbedomd verksamhet. Om enskilda med 
personlig assistans skulle ha tillgang till kommun al verksamhet utan beslut om daglig verksamhet sa 
ar det att betrakta som en oppen verksamhet dar kommunen inte kan ha olika bedomningar som 
grund for vem som deltar. Den som aker till daglig verksamhet kan fa turbundna resor beviljade 
(vilket fir kostnadsfritt), den som behover resa pa sin fridd bekostar resor sjalv t ex genom fardtjanst. 

Susan,i/a Kiesel 
Sociajclirektor 

Sara Eriksson 
Sakkunnig 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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