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Daglig verksamhet i Uppsala kommun 

• 865 personer är beviljade daglig verksamhet 

 

• Valfrihetssystem med 12 olika utförare och ca 100 olika grupper 

 

• 20 procent har valt annan utförare och 80 procent har valt 
kommunen 

 

• Behovet av stöd är indelat i sju olika ersättningsnivåer 
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Förfrågningsunderlag för daglig 
verksamhet  

• Några förändringar varje år i samband med att ersättningarna 
fastställs 

• Utföraren får olika ersättningar beroende på den enskildes närvaro 
på hel- eller deltid 

 

• Heltid är mellan 18 – 35 timmar 

 

• Deltid är 17,5 timmar eller mindre 

 

 
3 



Förslag förändringar från 1 mars 2017 

1. Verksamheten ska ha öppet sju timmar och i den enskildes heltid 
är sju timmar daglig verksamhet per dag. Transport-tiden räknas 
inte in i tiden för daglig verksamhet.  

 

2. Utföraren ska erbjuda verksamhet under minst 230 dagar per 
 år med undantag för semesterperioden.  

 

3. Utföraren kan inte, med hänvisning till kapacitetstaket, säga nej 
till uppdrag vid förändrad behovsnivå hos befintliga deltagare.  
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Förslag på förändringar 

4.    Utföraren ska, när den enskilde vill, medverka vid upprättande    
 av en samordnad individuell plan där flera vårdgivare är 
 involverade.  

5.   Utförararen ska säkerställa att all personal tillägnar sig 
 kunskap om homo-, bi- transsexuell och queeridentiteter 
 (HBTQ).  

6.  Anställning på ordinarie arbetsmarknad i ett år ger bonus  

 50 000 kr till utföraren.  
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Förslag på ersättningsnivåer samt bonus 

• Nivå 1 heltid sänks med 29 procent, deltid höjs med två procent 

 

• Nivå 2 sänks med 1 procent och nivå 3 höjs med 1 procent 

 

• Nivå 4 sänks med 9 procent  

 

• Nivå 5, 6 och 7 har höjts med två procent 

 

 
6 



Förslag på förändringar 
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Månadsersättning Ändring i % 
  

2016 2017 
    

Nivå  heltid deltid heltid deltid heltid deltid 

1 5070 kr 3550 kr 3607 kr 3607. kr - 29 % + 2 % 
2 7299 kr 5109 kr 7214.kr  5050. kr  -1 % - 1 % 
3 11 123 kr 7 786 kr 11 222 kr 7 855 kr +1 % + 1 % 
4 17 193 kr 12 036 kr 15 600 kr 10 920 kr -9 % - 9 % 
5 27 737 kr 19 416 kr 28 292 kr 19 804 kr + 2 % + 2 % 
6 39 085 kr 27 360 kr 39 867 kr 27 907 kr + 2 % + 2 % 
7 43 974 kr 30 782 kr 44 853 kr 31 397 kr + 2 % + 2 % 


