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Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att anta förslag til l nivåersättningar för daglig verksamhet för 2014 

Sammanfattning 
Enligt förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet 2013 så ska nivåersättning fastställas 
senast i december året innan. Ersättningen för daglig verksamhet är indelade i sju nivåer uti
från den enskildes behov och utbetalas för planerad närvaro på hel- eller deltid. 

Kontoret har fört en dialog kring förfrågningsunderlaget med samtliga utförare inom daglig 
verksamhet. Kontoret har mottagit synpunkter och förslag til l förändringar. Sammantaget är 
kontorets uppfattning att föreslagna förändringar av ersättningar ryms inom nämnden för 
hälsa och omsorgs budget för 2014. 

Bakgrund 
Enligt förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet så ska ersättning enligt angivna nivåer 
fastställas årligen senast i december året innan de gäller. Ersättningen för daglig verksamhet 
är indelade i sju nivåer utifrån den enskildes behov. Nämnden för hälsa och omsorg införde 
den 1 ju l i 2013 deltidsersättning inom daglig verksamhet med en ersättning på 70 procent av 
nivåersättning. Nivåersättningen omfattar utförarens samtliga kostnader för verksamheten 
med undantag av kostnaden för habiliteringsersättningen som faktureras separat. 

Heltid på daglig verksamhet motsvarar sju timmar per dag inklusive lunch och deltid motsva
rar 17,5 timmar per vecka inklusive lunch. Om den enskilde är beviljad transport räknas även 
tiden för transporten in i de sju timmarna för dem som deltar på heltid. 

Kontorets förslag t i l l höjningar innebär att samtliga nivåer ökar i varierande grad från 2 pro
cent t i l l 6 procent. Kontoret har gjort en analys av kostnader för att bedriva daglig verksam
het i olika nivåer. Analysen visar att daglig verksamhet som drivs för personer i nivå sex och 
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sju behöver en förstärkning för att behovet av stöd ska kunna tillgodoses. I förfrågningsun-
derlaget för daglig verksamhet för 2013 står följande beskrivning av vad som förväntas av 
utförarna i dessa nivåer: 

Nivå 6 
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i verksamheten. Ofta krävs 
speciella lösningar i den dagliga verksamhetens utformning och/eller läge. 

Nivå 7 
Personen har ett exceptionellt stort arbetshandledarstöd. Dessutom krävs i regel att annan ar
betshandledare arbetar i närheten för att kunna ge stöd vid behov. Ofta krävs specialanpassade 
lösningar i den dagliga verksamhetens utformning och/eller läge. 

Förslaget till höjning med 5 procent i nivå 6 och 6 procent i nivå 7 innebär att dessa nivåer
sättningar fortfarande är något lägre än ersättningarna var 2012. Kontoret har räknat med lö
neökningar på 2,6 procent nästa år. Nivå ett t i l l fem, där många deltagare är nivåbedömda, 
höjs därmed inte fullt ut i nivå med löneökningen. De medel som sparas inom dessa nivåer 
har kontoret använt för att kunna genomföra en större höjning för nivå sex till sju som har 
relativt få deltagare. 

Nivåersättningar per månad 
Heltid Höjning Heltid Deltid Höjning Deltid 

Nivå 2013 2014 2014 2013 2014 2014 
1 4 971 2 % 5 070 3 480 2 % 3 550 
2 7 156 2 % 7 299 5 009 2 % 5 109 
3 10 873 2,3 % 11 123 7 611 2,3 % 7 786 
4 16 774 2,5 % 17 193 11 742 2,5 % 12 036 
5 27 060 2,5 % 27 737 18 942 2,5 % 19416 
6 36 494 5 % 38 319 25 546 5 % 26 823 
7 40 672 6% 43 112 28 470 6% 30 178 

Det prognostiserade utfallet för 2013 är 128, 7 mnkr. Förslaget t i l l höjningar av ersättningen 
för 2014 inklusive en beräknad volymökning om 4,7 procent inom valfrihets systemet för dag
lig verksamhet uppskattas kosta nämnden 131 mnki*. Det innebär en ökning med 1,8 procent 
från 2013 til l 2014. Anledningen ti l l att kostnadsökningen bara blir 1,8 procent, trots att vo
lymerna ökar och nivåerna höjs med två til l sex procent, är att nämndens beslut om att införa 
halvtidsersättning får fullt genomslag år 2014. 

Antalet deltagare på daglig verksamhet mellan 21 och 64 år har i genomsnitt under 2013 varit 
730 personer och 2014 beräknas genomsnittet för antalet deltagare mellan 21 och 64 år vara 
764 personer. Under de senaste åren har antalet personer ökat mer än befolkningsökningen i 
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daglig verksamhet. De årskullar som har gått ut från särskolan de senast åren är relativt stora 
dessutom har nya grupper tillförts personkretsen. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
direktör 




