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Ersättningsmodell boendestödet 

Förslag till beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att från och med 2013-04-01 anta den redovisade ersättningsmodellen baserad på 
vårdnivåer. 

Föredragning 

I ett beslutsärende t i l l Nämnden för hälsa och omsorg redovisades 2012-08-23 effekterna 
av korgmodellen. Kontoret för hälsa, vård och omsorg ansåg inte att syftet med 
Korgmodellen uppnåtts. Ur den enskildes perspektiv var det framför allt rättsförlusten som 
var allvarlig. Ur beställarsynpunkt saknades insyn och kontroll avseende det som utförts. 
Fördubblad kundgrupp hade inneburit fördubblade kostnader utan hänsyn til l de 
individuella behoven. 

Med detta som grund beslutade Nämnden för hälsa och omsorg att Korgmodellen skulle 
upphöra 2012-12-31, att från och med 2013-01-01 anta en ersättningsmodell som 
baserades på vårdnivåer vilket därmed bättre skulle kunna tillgodose behovet av 
rättssäkerhet för den enskilde, samt att Kontoret för hälsa, vård och omsorg fick i uppdrag 
att utreda lämpliga ersättningsnivåer för att därefter återkomma ti l l nämnden med en 
redovisning. 
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Den ersättningsmodell som kontoret föreslår ska även tillämpas för Äldrenämndens 
räkning. Vårdnivåinplaceringen görs av biståndshandläggare och all förändring av 
vårdnivå som producenten kan uppfatta tillsammans med brukaren och som också påverkar 
ersättningen ska kommuniceras med biståndshandläggaren för ny prövning och nytt beslut. 

Vårdnivå Tim/månad Genomsnittligt 

antal tim/månad 

Ersättning 

300 kr/tim nivå 1- 3 

280 kr/tim nivå 4 - 5 

250 kr/tim nivå 6 - 7 

Genomsnittlig 

tid/dag 

1 Upptill 4 t im/månad 2,5 750 10 min/vardagar 

2 4-12 tim/månad 8 2 400 35 min/vardagar 

3 12-20 tim/månad i 6 - : v 4 800 1 tim 10 min/vardag 

4 20-30 tim/månad :'ZZ: 25 fr: Z 7 000 1 tim/mån-sön 

5 30-40 tim/månad /ZyZ35\rZZ/:. 9 800 1 tim 20 min/mån-sön 

6 40-60 tim/månad 50 12 500 1 tim 40 min/mån-sön 

7 60-80 tim/månad 70 17 500 2 tim 20 min/mån-sön 

8 80> tim/månad 

Beräkning kostnader 

576 000 

840 000 

1 176 000 

Per 

2 592 000 månad 

31104 000! Totalt/år 

Modellen består av åtta vårdnivåer. Ersättningen per timme faller med högre vårdnivå. 
Beräkningen av kostnader för ett helt år har sin utgångspunkt i 360 aktuella ärenden som 
kan antas fördela sig jämt över i huvudsak vårdnivåerna 3 - 5 . Utfallet blir då 31 104 tkr, 
vilket är något under budget. Ersättningen t i l l utföraren baseras på vårdnivåns 
genomsnittliga antal timmar. Gulmarkerade vårdnivåer föreslås bli undantagna från 
biståndshandläggarnas delegation och vid förslag om vårdnivå 7 eller 8 ska detta 
underställas gruppledare för beslut. 

Modellen med nivåer är väl prövad och kan bedömas tillgodose den enskildes rättssäkerhet 
avseende myndighetsutövningen och samtidigt skapa förutsättningar för en högre 
ekonomisk förutsägbarhet i kostnadshänseende. 
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Direktör 


