
KOMPli 

04,1  
(, 
A rev,,J 

OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Monica Petersson 	 2015-12-08 	OSN-2015-0430 

Rev 	2015-12-09 

Omsorgsnämnden 

Förfrågningsunderlag för daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att 	anta förfrågningsunderlaget för eget val daglig verksamhet 2016 enligt lagen om valfri-
hetssystem (LOV), 

att 	förfrågningsunderlaget för eget val daglig verksamhet 2016 gäller från 1 februari 2016, 
samt 

att 	ge kontoret i uppdrag att skriftligen snarast informera alla godkända utförare om 
ovanstående förändringar. 

Sammanfattning 
Nämndens förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssy-
stem(LOV) uppdateras och omarbetas varje år utifrån kommunala beslut och förändringar av 
lagar, förskrifter och allmänna råd. Nämnden föreslår mer preciserade krav gällande fysisk 
aktivitet för deltagare. Vidare menar nämnden att nivåersättningen i högre utsträckning bör 
utgå från den enskildes faktiska närvaro istället för planerade närvaro. Nämnden har föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att fastställa nivåersättningarna för daglig verksamhet för 2016. 
Ärendet beslutades i kommunfullmäktige den 7 december 2015. 

Ärende 
Den 12 mars 2009 tog nämnden för vuxna med funktionshinder beslut om att inrätta ett val-
frihetssystem inom daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen om stöd och service för vissa funkt-
ionshindrade (LSS). Personer som har beviljats insatsen daglig verksamhet kan i Uppsala 
kommun i dagsläget välja bland 12 olika utförare. Utföramas verksamheter är uppdelade i 
sammanlagt ett hundratal olika grupper med olika innehåll samt ett stort antal individuella 
placeringar hos externa arbetsgivare. 

Nämndens förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LOV omarbetas vaije år i större 
eller mindre utsträckning i likhet med uppdraget till Vård & omsorg. Förslaget till förfråg-
ningsunderlag för daglig verksamhet för 2016 är bilagt och förslag till förändringar är marke-
rade med gult och borttagen text är överstruken. Förändringar av enklare karaktär som rent 
språkliga ändringar är inte markerade. 
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I verksamhetsplanen och budget 2016 tar nämnden upp att den avser att ställa krav i avtal 
gällande fysisk aktivitet på grund av World Health Organizations strategi för ökad fysisk ak-
tivitet. Krav på hälsofrämjande aktiviteter på daglig verksamhet har även tidigare ställts av 
nämnden men nu görs ett förtydligande att daglig verksamhet ska tillgodose minst 60 minuter 
fysisk aktivitet per vecka. I avtal gällande bostad med särskild service ställs krav på minst 90 
minuter fysisk aktivitet per vecka. 

Förvaltningen föreslår att en förändring görs gällande ersättningen för hel- eller deltid. Ut-
gångspunkten för bedömningen av vilken ersättning som utförama ska ha har sedan det inför-
des 1 juli 2013 varit planerad närvaro. Vid ansökan om daglig verksamhet så informerar bi-
ståndshandläggaren idag den enskilde om möjligheten att välja hel- eller deltid på daglig 
verksamhet. Heltid på daglig verksamhet motsvarar 35 timmar per vecka inklusive lunch och 
deltid motsvarar 17,5 timmar per vecka inklusive lunch. Om den enskilde är beviljad resa till 
daglig verksamhet och deltar på heltid så räknas även tiden för resan in i de sju timmarna per 
dag. Restiden ska inte räknas in i deltiden på 17,5 timmar. 

Om den enskilde deltar på deltid och vill delta på heltid kontaktas biståndshandläggaren som 
gör en ny beställning. Utföraren får ersättning på heltid från det att verkställigheten har startat 
förutsatt att det finns en beställning från detta datum. När det gäller om den enskilde deltar på 
heltid men vill arbeta deltid så har utföraren fått ersättning i 30 dagar efter att beställningen på 
deltid var daterad. 

Förvaltningen föreslår en förändring så att utgångspunkten för ersättning ska vara faktisk när-
varo istället för planerad närvaro. För oplanerad frånvaro kan utförarna debitera i 30 kalen-
derdagar. Utföraren ska även fortsättningsvis kontakta biståndshandläggaren vid 14 dagars 
frånvaro eller mer, med undantag av semester. Biståndshandläggaren gör då en gemensam 
planering med utföraren och anteckning i akten men skickar inte en ny beställning. Förslaget 
innebär minskad administration för biståndshandläggare. 

Bland de kommuner som har infört valfrihetssystem är det vanligare att utgår från faktisk när-
varo än från planerad närvaro. I den enskildes genomförandeplan ska det framgå om den en-
skilde avser att delta på hel- eller deltid. Det är också utförarens ansvar att bedriva motivat-
ionsarbete om den enskilde har mycket oplanerad frånvaro. 

Förtydliganden har också gjorts i förfrågningsunderlaget av utförarens ansvar för basutrust-
ning, arbetstekniska hjälpmedel och individuellt förskrivna hjälpmedel. Den text som står är 
helt i enlighet med gällande riktlinjer för hjälpmedel och innebär inget nytt i sak, men är ett 
förtydligande av vilket ansvar som utförama har. 
För omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Direktör 


	Page 1
	Page 2

