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Socialnämnden 2009-10-14

LSS-peng avseende insatsen bostad med särskild service för
vuxna samt daglig verksamhet
Socialnämnden har uppdrag att införa valfrihetssystem inom LSSverksamheten med start från 2010. För att säkerställa rätt LSS-peng har nivåmätningar genomförts.
För att genomföra kostnadssänkningar enligt VP 2010-2012 inom LSSverksamheten föreslås att en ny LSS-peng införs och att upphandling enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) används inom ett antal insatsområden.
Detta ärende berör två av de totalt fem insatsområden som har koppling till
kostnadssänkningar för LSS-verksamheten i VP. Kostnadssänkningar avseende LSS-peng för insatserna bostad med särskild service för vuxna samt
daglig verksamhet kommer att uppnås. Inom egen regi träder den nya LSSpengen i kraft från 1 januari 2010. Avtal med enskilda leverantörer kommer
från 2010 att omförhandlas med individuella avtal enligt den nya LSSpengen när avtalen löper ut och nya leverantörer kommer att upphandlas enligt LOV med den nya LSS-pengen.
LSS-pengen ska täcka alla leverantörens kostnader som bedriver verksamhet för vissa funktionshindrade enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) för insatsen bostad med särskild service för vuxna
(enligt 9:9 § LSS) samt daglig verksamhet (enligt 9:10 § LSS).
LSS-pengen innehåller en ersättning relaterad till den enskildes individuella
behov av stöd (nu utökad från fem till åtta nivåer) samt ett fast belopp för
ersättning av lokaler vilket ingår i pengen. Utöver det finns en ersättning för
extra insatser på natten, en nattschablon baserad på bemanningen som krävs
på natten i boende vilket inte ingår i pengen. Resor till daglig verksamhet
ingår inte heller i pengen.
Bakgrund till ärendet finns i rapporten ” LSS-peng avseende insatserna bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet” reviderad
2009-10-14.
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Följande LSS-peng föreslås inom två insatsområden:
LSS-peng 2010 för bostad med särskild service för vuxna (enligt 9:9 §
LSS). Kronor per dygn.
Boende
Enskild leverantör
Servicebostad

Gruppbostad

Kommunal leverantör
Servicebostad

Gruppbostad

Nivå 1 (- 10 tim/v)

503

559

490

545

Nivå 2 (11-20 tim/v)

790

846

770

825

Nivå 3 (21-35 tim/v)

1 334

1 390

1 300

1 355

Nivå 4 (36-55 tim/v)

1 944

2 001

1 895

1 950

Nivå 5 (56-75 tim/v)

2 688

2 745

2 620

2 675

Nivå 6 (76-95 tim/v)

3 252

3 309

3 170

3 225

3 940
Särskild
redovisning

3 996
Särskild
redovisning

Nivå 7 (96-115 tim/v)
Nivå 8 (116 - tim/v)*

3 840
3 895
Särskild
Särskild
redovisning redovisning

* Nivå 8 har inget fast belopp, via särskild redovisning faställs peng för respektive brukare.

LSS-peng 2010 för daglig verksamhet (enligt 9:10 § LSS)
Kronor per dag.

Daglig verksamhet
Enskild leverantör
Heltid

Kommunal leverantör
Deltid

Heltid

Deltid

Nivå 1 (-6 tim/v)

467

341

455

333

Nivå 2 (6,5-9 tim/v)

575

417

560

406

Nivå 3 (9,5-15 tim/v)

785

564

765

550

Nivå 4 (15,5-18 tim/v)

1 000

715

975

697

Nivå 5 (18,5-21 tim/v)

1 288

923

1 255

900

Nivå 6 (21,5-24 tim/v)

1 554

1 110

1 515

1 082

Nivå 7 (24,5-30 tim/v)

1 821
Särskild
redovisning

Nivå 8 (30,5- tim/v)

1 296
1 775
1 264
Särskild
Särskild
Särskild
redovisning redovisning redovisning

* Nivå 8 har inget fast belopp, via särskild redovisning fastställs peng för
respektive brukare.
Heltid omfattar närvarotid från 5 till 8 timmar per dag.
Deltid omfattar närvarotid under 5 timmar per dag.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att, såsom ett tillägg till
verksamhetsplan 2010-2012, besluta om peng enligt tjänsteutlåtande reviderat 2009-10-14 inom LSS-verksamheten avseende boende med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet att gälla från och med 2010-01-01.

Lisbeth Sämå
Socialchef

Marie Lissäng
Enhetschef

