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Ersättning till verksamhet "BOSSE – råd, stöd och kunskapscenter
Bakgrund
Inom Stockholms län bedriver "BOSSE – råd, stöd och kunskapscenter", en
verksamhet som vänder sig till personer som har en funktionsnedsättning,
framförallt rörelsehinder, i kombination med andra funktionsnedsättningar.
Verksamheten är en ekonomisk förening och personalkooperativ. Stödet är
inriktat på rådgivning och personligt stöd som ska underlätta för den enskilde i vardagen. Att tillhöra personkretsen för LSS är inget krav och det krävs
ingen remiss för att erhålla stöd från verksamheten.
Stockholms stad har avtal med verksamheten BOSSE och har finansierat
denna verksamhet även för övriga kommuner fram till och med 2010-06-30.
Stockholms stad kommer framöver endast att finansiera verksamheten för
sina egna medborgare, vilket innebär att övriga kommuner bör ta ställning
till om man vill teckna ett avtal med berörd verksamhet direkt.
Kommunförbundet Stockholms län, KSL, rekommenderar i skrivelse (daterad 2010-04-08) övriga kommuner att ingå ett avtal med ett maxbelopp. För
Täbys del till en kostnad på 103 000 kronor (baserat på antal kommuninvånare) för perioden juli 2010 till och med december 2011. Täby hade under
år 2009 nio personer som använt sig av verksamheten till en kostnad på cirka 40 000 kronor enligt underlag från KSL.
Stockholms läns landsting, habiliteringscenter, har ansvaret att erbjuda ”råd
och stöd” enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Kommunen informerar dessutom den enskilde om vilket stöd och hjälp
denne kan få från kommunen, landstinget och försäkringskassan. Kommunen hjälper den enskilde att vid behov ansöka om insatser samt även hjälp
med att överklaga beslut.
Utifrån ovanstående beskrivning bör inte något avtal tecknas med verksamheten ”BOSSE – råd, stöd och kunskapscenter” eftersom behoven kan till-
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godoses genom tjänster som bl.a. tillhandahålls av kommunen och landstinget.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte teckna avtal med verksamheten ”BOSSE –
råd, stöd och kunskapscenter” eftersom behoven kan tillgodoses på andra
sätt.
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