
Planerings- och kategoriseringsmodell  
för omsorg om personer med  
funktionsnedsättning

Planering och 
styrning utifrån 

brukarnas behov

Bakgrund
Behovet av insatser för omsorg om personer med funktions- 
nedsättning (LSS- och SoL-insatser) är svårt att förutse.  
Volymen av insatser styrs av flera olika sammanhängande  
faktorer såsom befolknings utveckling, in- och utflyttning, 
utbud av insatser, andel insatser som sker enligt SoL eller  
LSS och politiska ambitioner.

Utmaningar
Traditionellt har planeringen av insatser för personer med 
funktionsnedsättning utformats utifrån förekommande 
insatser. Metoden fungerar bra på kort sikt eftersom behovet 
av insatser hos olika brukargrupper är kända. Däremot är det 
mer problematiskt att uppskatta det långsiktiga behovet och 
behovet av olika kombinationer av insatser. Ensolution har  
i samarbete med Örebro kommun utformat en planerings- 
modell med utgångspunkt i målgrupper eller brukarkategorier 
som har likartat behov av insatser.



Vårt erbjudande
Kategoriseringsmodellen gör det enklare att ställa frågor om 
vilka gruppers behov som ökar eller minskar, vilken ambitions- 
nivå som eftersträvas för olika insatser och vilka målgrupper 
som kommunen bör fokusera på. Modellen visar hur kombi-
nationen av resultatet från kalkylen Kostnad Per Brukare och 
kommunens befolkningsprognos kan simulera förändringar  
i framtida insatsbehov. Modellen ger en prognos per kategori  
av antal insatser, relativ vikt mellan kategorierna, total  
kostnad och prognos för respektive kategori och insats. 
Modellen ger faktaunderlag för användning i den  
långsiktiga planen där även andra faktorer vägs in.

Resultat
Den nyskapande modellen kan användas i den långsiktiga 
planeringen och är även tillämplig i mindre kommuner.  
Modellen används som ett faktabaserat underlag för er  
långsiktiga plan. På så sätt kan behov av insatser till 
personer med funktionsnedsättning planeras.

Referenser
Ensolution arbetar i dagsläget med ett hundratal kommuner 
inom följande områden; verksamhetsstyrning, processutveckling  
samt uppföljning av kostnad och kvalitet. Exempel på 
kommuner som vi arbetar med är: Örebro, Hammarö, Kalmar, 
Karlstad, Boden, Ulricehamn, Varberg, Gotland, Kristianstad,  
Göteborgs stad, Älvkarleby, Botkyrka, Nynäshamn.

Information
Är du intresserad av att veta mer om vårt erbjudande,  
och om hur vi arbetar?

Kontakta Andreas Johansson på 0709-90 00 30  
eller e-post: andreas.johansson@ensolution.se  
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