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Tjänsteutlåtande komplettering av beställning från Vård och

omsorgsnämnden

Sammanfattning
En komplettering av beställning av insatsen korttidsvistelse för barn och unga enligt lag om stöd och
service till Vissa funktionshindrade föreslås för att möjliggöra beslut och deltagande på
korttidsvistelse dagtid för brukaren.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens produktionsutskott beslut

1. Godkänna vård- och Omsorgsnämndens förslag om att komplettera beställning av verksamhet
kortddsvistelse och korttidstillsyn enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, med
Villkor i föreliggande tjänsteutlåtande inklusive bilagor från och med 2019-09-01.

2. Godkänna att uppsägning av den kompletterande delen av beställningen kan ske med tre

månaders varsel från Vård- och omsorgsnämndcns sida
'

Bakgrund
Korttidsvistclsc är en insats som kan ges till barn och unga med funktionsnedsättning som tillhör

personkretscn enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet kan dels vara

att avlasta vårdnadshavare, dels att erbjuda meningsfull verksamhet genom stimulans och utveckling

för den unge. Traditionellt sett erbjuds korttidsvistclse i Österåkers kommun per dygn (inklusive

övernattning) och ersättningen är utformad enligt detta.

Enligt styrmodell samt reglemente i Österåkers kommun ska Vård- och omsorgsnämnden lämna
beställning till Kommunstyrelsens produktionsutskott avseende de verksamheter där

produktionsutskottet ska ansvara för utförandet. Verksamheten utförs vid Solskiftets verksamhet för

barn och unga samt vid Halo. Halo är särskilt utformad för barn och unga med neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar och tillgången till dygn (avgörs av sängplatser) nyttjas fullt ut. I de fall när

verksa'mheterna är fullbclagda alternativt att btukaren har specifika behov, köper Vård- och
omsorgsnämnden verksamhet hos privata verksamheter.

Behov har konstaterats hos brukare via både utförare och LSS-handläggare att kunna delta i

korttidsvistelse utan att övernattning ingår. Detta sker till viss del redan i dag (brukaten lämnar
verksamheten innan natten), men ersättning utgår ändå för helt dygn. Det finns enstaka privata

verksamheter som erbjuder verksamhet under del av dygnet.

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om ersättning för insatsen korttidsvistelse i samband med
budgetårende för kommande år. Ersättningen är uppdelad på fem vårdnivåer (omfattningen av

brukarens behov avgör nivå) samt differentierad för vardagsdygn respektive helgdygn.
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Förvaltningens slutsatser

Såsom beskrivet i lagstiftning inklusive förarbeten ska korttidsvistclse kunna utformas flexibelt

beroende på brukarens behov. Det finns inga formella hinder mot att fatta beslut om korttidsvistelse

baserat på deltagande dagtid. Förändringen att kunna bevilja korttidsvistelsc enbart på dagtid

bedöms framförallt vara fördelaktig för målgruppen unga med neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar, då lokaler kopplade till Halo kommer att kunna ta emot fler brukare på ett

mer flexibelt sätt. Därmed föreslås vård och omsorgsnämndens beslut bifallas.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Vård och omsorgsnämnden 2019-05-21 §6217

Bilagor

1. Komplettering av beställning till Kommunstyrelsens produktionsutskott av korttidsvistelse enligt

LSS på dagtid. 2019-04-29

Karin Wclin Katarina Frcmc

Tf Verksamhetschef Tf Produktionschef

Expedieras
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