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Differentierad peng inom hemtjänst från och med 1 januari
2010
Sammanfattning
Som en av flera aktiviteter för att genomföra kostnadssänkningar enligt VP
2010-2012 inom äldreomsorgen föreslås en differentierad peng inom hemtjänst, en nettobesparing på 2,7 mnkr.
Förslaget innebär att leverantörerna istället för dagens hemtjänstpeng får en
differentierad peng beroende på typ av insats. Förslaget innebär även en
översyn av pengkonstruktionen för att medge s.k. omställningstid för leverantören i samband med att ett uppdrag upphör.
Motiv
Nuvarande modell innebär att samma nivå på pengen gäller oavsett om insatsen består av omsorg eller service, insatser som kräver olika kompetens.
Det finns inte heller någon differentiering beroende på om insatsen genomförs under en kort eller lång tid per tillfälle. I det senare fallet kan insatsen
ges med mindre omfattning av gångtid och annan kringtid. En differentiering föreslås, som innebär olika ersättningsnivåer för omsorg, service, ledsagning och avlösning i hemmet. För närvarande upphör ersättning direkt
utan omställningstid när ett ärende upphör tillfälligt eller permanent medan
leverantören fortfarande har kostnader för personal. Här föreslås att en ersättning för omställningstid införs.
Ersättning för omställningstid
Ersättning för omställningstid utges när ett ärende upphör tillfälligt eller
permanent p.g.a. att kunden åker akut in på sjukhus, till korttidsboende eller
avlider. Ersättning betalas under fem dagar. Ersättningsnivån är lika med
genomsnittsersättning under senaste månaden (antal utförda timmar sista
månaden/ 30 dagar x 5 dagar).
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Förslag till peng för 2010
(i kr per utförd timme)
Hemtjänst som avser enbart omsorg eller omsorg och service tillsammans

dag 07:00 18:59
kväll 19:00 21:59
natt 22:0006:59
helg och storhelg

Enskild leverantör
Inkl. momskompensation

Kommunal leverantör

300

293

327

319

354

345

365

356

Hemtjänst som avser ledsagning och avlösning

dag 07:00 18:59
kväll 19:00 21:59
natt 22:0006:59
helg och storhelg

Enskild leverantör
Inkl. momskompensation

Kommunal leverantör

275

268

302

295

329

321

340

332

Hemtjänst som enbart avser service

dag 07:00 18:59
kväll 19:00 21:59
natt 22:0006:59
helg och storhelg

Enskild leverantör
Inkl. momskompensation

Kommunal leverantör

265

259

265

259

265

259

265

259
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I pengen till enskilda leverantörer ingår momskompensation på 2,6 %.
Pengen till de leverantörer som disponerar kommunens lokaler kostnadsfritt reduceras med 2 kr per utförd timme.
Pengen ska täcka leverantörens samtliga kostnader.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om differentierad
hemtjänstpeng såsom ett tillägg till verksamhetsplan 2010-2012 att
gälla från och med 1 januari 2010.
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