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Socialnämnden

Uppdrag om utförande av insatsen korttidsvistelse enligt 9.6 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
SN-2019/106

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta och driva ett
korttidshem i egen regi,
att återkomma med resultatet av utredning vid socialnämndens sammanträde i december.
Sammanfattning
Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9.6 § LSS kan beviljas den som
tillhör en personkrets enligt samma lag. Socialnämnden har idag stora svårigheter att
verkställa besluten för de personer som kan beviljas insatsen. Konsekvensen är att många
personer av de 12 som idag har insatsen måste åka utanför kommunen. Om beslutet inte
kan verkställas p.g.a. brist på utförare erbjuds idag också bland annat ledsagarservice och
avlösning enligt LSS. Socialnämnden bör ge den som har rätt till insatsen korttidsvistelse
möjligheter att få den i den egna kommunen.
Bakgrund
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9.6 § lagen om stöd och service (LSS) kan
beviljas den som tillhör en personkrets i samma lag. Insatsen innebär att den enskilde
tillfälligt får vistas på ett korttidshem, hos en familj, delta i en lägerverksamhet samt
ungdomshelg. På det sättet ska anhöriga kunna få utrymme för avkoppling och den enskilde
få möjlighet till miljöombyte. För den enskilde individen kan korttidsvistelsen utanför det
egna hemmet innebära ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga
utvecklingen. Korttidsvistelse bör kunna beviljas både som en regelbunden insats och som
en lösning vid akuta situationer.
För närvarande har kommunen 12 personer med beslut om korttidsvistelse med sammanlagt
cirka 85 beviljade dygn/månad. Platser för korttidsvistelse kostar idag mellan 2500 kr och
5000 kr per dygn. Eftersom Knivsta kommun har svårt ett erbjuda plats på korttidshem
erbjuds familjer också andra insatser, vanligtvis ledsagarservice och avlösning enligt LSS i
det egna hemmet. Detta är dock inte jämförbara insatser med korttidsvistelse. Med tanke på
kommunens stora beräknade befolkningsökning kommer sannolikt antalet barn och familjer
med behov av insatsen att öka.
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Idag köper Knivsta kommun platser hos privata utförare i Uppsala och i Upplands Väsby. För
ungdomarna som har sin korttidsvistelse i Upplands Väsby innebär det långa resor, främst
för dem med särskola i Uppsala. På sikt är det rimligt att personer med funktionsnedsättning
får sina insatser utförda i Knivsta, vilket underlättar för familjerna. Barnen och ungdomarna
får då också möjlighet att träffa vänner i sin hemkommun och familjers behov av insatsen
kan tillgodoses enligt lagens intentioner.
Det underlättar också för handläggning och uppföljning om insatsen utförs i kommunen.
Socialnämnden driver inga gruppbostäder LSS i egen regi. Det är en fördel för socialnämndens verksamhet att det finns fler chefer och medarbetare som har kunskap om
personer med funktionsnedsättning. Därför föreslås förvaltningen få i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att starta och driva ett korttidshem i egen regi och återkomma i
december med resultatet av undersökningen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Socialnämnden kan få lägre kostnader för färdtjänst för denna målgrupp. Kostnaden för köp
av platser kostade cirka 3 200 tkr. år 2018 och investering och drift för ett korttidshem
kommer sannolikt att kosta mer för socialnämnden.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Tf. socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Områdeschef myndighet
Områdeschef utförare

Sida 3 av 3

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Barn och unga med rätt insatsen korttidsvistelse berörs av innehållet i handlingen.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom att påtala barnets rätt att få insatsen verkställd i den egna kommunen i enlighet
med lagens intentioner.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej x

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
Barn har inte tillfrågats men föräldrar har sedan länge påtalat problemet med att inte få
korttidsvistelse i den egna kommunen.

