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LSS-utjämning 2007 - Prognos
I detta cirkulär presenterar vi:
• En uppdaterad prognos för LSS-utjämningen 2007
Bakgrund
Kostnadsutjämningssystemet infördes den 1 januari år 2004. Under den korta
period som systemet funnits har bidrag och avgifter varierat betydligt mellan åren.
Besked om nästkommande års bidrag och avgifter kommer först i slutet på året
vilket har försvårat kommunernas planeringsförutsättningar. Flera kommuner har
hört av sig till oss och vill ha en prognos under våren för nästkommande år. Den
LSS-utjämningskommitté som ska lämna ett delbetänkande 1 juni 2006 och ett
slutbetänkande 1 juni 2007 har nu lämnat sitt delbetänkande till regeringen.
Faktorer som påverkar prognosen
Standardkostnadsberäkningen grundar sig på den verksamhetsstatistik som
kommunen lämnat in den 1 oktober 2005 samt de antagna ”prislapparna” per
insats. Därtill läggs ersättningen till Försäkringskassan.
För att bedöma andelen personer med insats och tyngden på insatserna fastställer
regeringen ett koncentrationsindex och ett personalkostnadsindex. I
delbetänkandet föreslås att dessa index räknas upp till 2005 års förhållanden.
Den för kommunen framräknade standardkostnaden per invånare i bidrags- och
avgiftsårets beräknade nivå jämförs med motsvarande genomsnittskostnad per
invånare för hela riket. Om kommunens standardkostnad är högre än den
genomsnittliga utgår bidrag, annars avgift.
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Prognos 2007
Underlaget för LSS-utjämningen består dels av verksamhetsstatistik, dels av
uppgifter från räkenskapssammandraget (både på riksnivå och på kommunnivå).
Verksamhetsstatistiken som används i utjämningen avser läget 1 oktober två år
innan utjämningsåret och denna blev klar under mars. En kommun som överklagat
har rättats. Övriga (ett tio-tal) kommer inte att rättas förrän efter sommaren enligt
besked från Socialstyrelsen.
Räkenskapssammandraget beräknas bli klart senare under hösten.
Enligt gällande övergångsregler för utjämningsbidraget finns det för år 2007 inte
något golv (eller tröskelvärde). Beräknade bidrag utgår fullt ut. På avgiftssidan
finns det tak både för 2007 och 2008.
Eftersom verksamhetsstatistiken till stora delar är sekretessbelagd har vi kommit
överens med SCB om en arbetsgång vid framtagandet av en prognos som innebär
att SCB tar fram underlag för verksamhetsstatistiken från Socialstyrelsen och
ersättning till Försäkringskassan från det preliminära räkenskapssammandraget för
2005 i de fall detta kommit in annars från underlag från Försäkringskassan.
Antaganden om kostnadsökningar görs av oss.
Osäkerhetsfaktorer i prognosen är givetvis antaganden om kostnadsökningar men
även den möjlighet till överklagande som kommunerna har fram till 15 februari år
2007.
Tabell 1. Kostnad per insats 2004 till 2006 och prognos 2007
Kronor per brukare
Insats

Utfall 2004

Utfall 2005

Utfall
2006

Prognos
2007

Vuxna, boende

581 166

601 687

605 586

611 276

Barn, boende, särskild service

813 632

842 362

847 820

855 786

Barn, boende, familjehem

174 350

180 506

181 676

183 383

Daglig verksamhet

162 827

165 252

163 875

164 183

Korttidsvistelse

149 031

162 497

163 660

166 269

Korttidstillsyn

149 031

162 497

163 660

166 269

Avlösarservice

37 258

40 624

40 915

41 567

Ledsagarservice

18 629

20 312

20 458

20 784

Kontaktperson

18 629

20 312

20 458

20 784

379 109

485 155

562 822

599 503

Personlig assistans (enligt LSS)
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Förändringar
Kommunens beräknade standardkostnad framgår av bilaga 1. Bidraget eller
avgiften för kommunen är skillnaden mellan kommunens standardkostnad
inklusive omräknade koncentrations- och personalkostnadsindex och den
genomsnittliga för riket (beräknad till 2 920 kronor per invånare). Vi har även
tagit hänsyn till gällande tak.
I delbetänkandet föreslås också att de kommuner som får en försämring på grund
av indexuppdateringen överstigande 200 kronor per invånare bör ges möjlighet att
ansöka om ett särskilt statsbidrag för 2007. Nedan i tabell 2 anges hur många
kommuner som skulle söka det särskilda statsbidraget och hur många som berörs
av kraftigare försämringar.
Regeringen kommer att fatta beslut under hösten.
Tabell 2. Jämförelse indexuppdatering till 2005 års nivå jämfört genomsnitt 2002
och 2004
Antal berörda kommuner
Försämring Försämring Försämring Försämring
mer än 200 mer än 250 mer än 300 mer än 400
kr/inv
kr/inv
kr/inv
kr/inv
Antal kommuner

52

35
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