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Socialnämnden

Förslag om verkställighet av insatsen daglig
sysselsättning enligt SoL
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
-

starta upp egen verkställighet för daglig sysselsättning enligt SoL
under 2022.

Sammanfattning av ärendet
Genomlysningen av LSS som gjordes med hjälp av Ensoultion under
våren/sommaren visade att vi har ett antal brukare som inte har någon
sysselsättning dagtid vilket kräver högre bemanning på enheterna.
Genom att starta en verkställighet för Daglig sysselsättning enligt SoL kan vi
få fler brukare till sysselsättning och skapa en meningsfull vardag samtidigt
som vi kan minska bemanningen på våra enheter dagtid.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Huvudskälet till att det finns brukare som saknar sysselsättning är att
brukarna tillhör LSS personkrets 3. En grupp som inte har rätt till Daglig
verksamhet enligt kap.9 §10 LSS.
Dessa brukare kan i stället beviljas Daglig sysselsättning enligt kap.5 §7 2st.
SoL. I dag har inte Hörby kommun inte denna insatsen, i stället köper vi den
externt vid behov.
Förutom de brukare vi har på våra enheter har vi två brukare ytterligare med
beslut på daglig sysselsättning som väntar på att bli verkställda.
Analys och förslag
I dag har vi fem brukare som bedöms kunna delta i daglig sysselsättning, plus
de två som väntar på verkställighet.
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En brukare hemma dagtid genererar enligt Ensolutions analys 7 årsarbetare
per år. Detta innebär en nuvarande kostnad på 3,150 mkr.
Förvaltningens förslag innebär att vi anställer två socialpedagoger som aktivt
arbetar med att få ut målgruppen i sysselsättning. Preliminär kostnad:
950.000kr per år. Tillkommer gör kringkostnader för eventuella material,
förbrukningsartiklar. Möjligen även en mindre lokalkostnad, vår förhoppning
är att verksamheten kan inrymmas i någon av våra befintliga lokaler.
En ekonomisk vinst är inte att förvänta första året då brukarna kommer ut i
sysselsättning olika fort och med olika omfattningar, däremot kommer vi att
ha en bättre måluppfyllelse i lagstiftningens krav om meningsfull vardag.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden beslutar om att:
-

starta upp egen verkställighet för daglig sysselsättning enligt SoL
under 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, stab, 2021-11-11
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