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SENASTE NYTT Nr 50-2016
Granskning av ökade kostnader för daglig
verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Granskningens inriktning
Revisorerna i Västerås stad har låtit EY
granska orsaken till ökade volymer och
kostnader för daglig verksamhet inom
nämnden för personer med funktionsnedsättning.

Vi bedömer att nämnden kan erbjuda
daglig verksamhet i en tillräcklig
omfattning för att möta behoven.

Rekommendationer
Nämnden för personer med funktionsnedsättning rekommenderas att:

Iakttagelser och slutsatser
Kännetecknande för utvecklingen under
de senast åren inom daglig verksamhet
enligt LSS är en kraftig ökning av antalet
deltagare. Antalet personer inom daglig
verksamhet har ökat med 285 personer
sedan 2003, vilket motsvarar 92 %.
Trenden är densamma i hela Sverige och
inte unik för Västerås stad.





Ökningen förklaras bland annat av att fler
personer får diagnoser inom diagnoskriteriet autismspektrumtillstånd, utestängning från arbetsmarknaden för denna
målgrupp och en tuffare arbetsmarknad.
Ersättningsnivåerna har minskat för att
möta de senaste två årens volymökning
med tillhörande kostnadsökning utöver
budget. Inför nästa års budget förväntas
ytterligare besparingskrav för nämnden
som kan komma att påverka den dagliga
verksamheten. Det har ännu inte gjorts
någon uppföljning av hur kvaliteten
påverkats av den sänkta ersättningen.
Idag finns sex godkända leverantörer av
daglig verksamhet. Under hösten tillkommer två leverantörer.
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Analysera effekten för beställaren och
utförarna av att införa fler nivåer i
ersättningsskalan. Idag utgår
ersättningen till utförarna från fyra
nivåer. Flertalet andra kommuner har
mellan fem och sju nivåer.
Utreda orsaken till den stora avvikelsen av antalet personer i daglig
verksamhet jämfört med riket och
andra kommuner. Efter att ha tagit del
av Socialstyrelsens statistik kan vi
konstatera att ökningen är mer än
dubbelt så hög i Västerås jämfört med
snittet i riket och ett antal andra större
kommuner.
Se över möjligheter till fler arbetstillfällen internt inom staden för denna
målgrupp.
Utreda möjligheten att tillhandahålla
arbetshandledare för att på så sätt
öppna upp för fler anställningar inom
småföretagssektorn.

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till
nämnden för personer med funktionsnedsättning
för yttrande senast den 2017-0-31.
Rapporten är publicerad på stadens hemsida
www.vasteras.se. För ytterligare information,
kontakta revisionens ordförande Ulf Höglund
tfn: 0705-19 14 00 eller revisionssekreterare
A Björnsson tel. 021-39 29 21

