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LSS-peng avseende ledsagning och avlösarservice
Sammanfattning
Socialnämnden har uppdrag att införa valfrihetssystem, enligt lag om valfrihetssystem (LOV), inom LSS-verksamheten enligt lag som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med start från 2010. LSS-pengen
som föreslås nedan ska täcka alla leverantörens kostnader för insatsen ledsagarservice (9:3 § LSS) samt avlösarservice i hemmet (9:5 § LSS).
För att genomföra kostnadssänkningar enligt VP 2010-2012 inom LSSverksamheten föreslås att en ny LSS-peng införs och att upphandling enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) används inom ett antal insatsområden.
Detta ärende berör två av de totalt fem insatsområden som har koppling till
kostnadssänkningar för LSS-verksamheten i VP. LSS-peng avseende ledsagarservice och avlösarservice i hemmet är kostnadsneutral (ersättning för
egen regi sänks från 253 till 252 kronor i timmen, dvs. med 0.4 %).
Enligt VP 2010-2012 ska ersättningen till leverantörer enligt assistanslagstiftningen (LASS) likställas för alla leverantörer, dvs. att skapa lika villkor
för alla leverantörer som bedriver stöd enligt LASS. För egen regi innebär
detta en kostnadssänkning av ersättningen till ersättningsnivå enligt den
Försäkringskassan betalar. Ledsagarservice och avlösarservice är insatser
som är likvärdiga personlig assistans och därför föreslås samma ersättning
även gälla för dessa insatser.
Regeringen beslutade den 17 september om timbelopp för år 2010 för den
statliga assistansersättningen till 252 kronor.
Följande peng föreslås där utgångspunkten är regeringens fastlagda timbelopp på 252 kronor.
LSS-peng för år 2010 för avlösarservice föreslås utgå med 252 kronor per
timme och i denna insats ingår inte någon kompensation för omkostnader då
detta normalt inte ska förekomma. För insatsen ledsagarservice föreslås ersättningen till 262 kronor per timme och ska då även täcka leverantörens
omkostnader för personal vid exempelvis utflykter. För att jämställa kommunal verksamhet med enskilda leverantörer föreslås ett påslag till de privata leverantörerna med 2.6 % som kompensation för att de inte kan återsöka moms.
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Bakgrund
Uppdrag
Att införa valfrihetssystem inom LSS-verksamheten förutsätter att en konkurrensneutral ekonomisk ersättning för berörda tjänster fastställs. Efter att
pengen fastställts kommer ett förfrågningsunderlag enligt LOV att tas fram
för ledsagarservice (enligt 9:3 § LSS) samt avlösarservice i hemmet (enligt
9:5 § LSS).
För att genomföra kostnadssänkningar enligt VP 2010-2012 inom LSSverksamheten föreslås att en ny LSS-peng införs och att upphandling enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) används inom ett antal insatsområden.
Detta ärende berör två av de totalt fem insatsområden som har koppling till
kostnadssänkningar för LSS-verksamheten i VP. LSS-peng avseende ledsagarservice och avlösarservice i hemmet är kostnadsneutral (ersättning för
egen regi sänks från 253 till 252 kronor i timmen, dvs. med 0.4 %).
Nuvarande ersättningssystem
För närvarande finns det endast leverantörer inom egen regi som har varit
finansierade med motsvarande 253 kronor per timme inklusive omkostnadsersättning.
Förslag till LSS-peng för ledsagning och avlösarservice
LSS-pengen ska täcka alla leverantörens kostnader för insatsen ledsagarservice (9:3 § LSS) samt avlösarservice i hemmet (9:5 § LSS). Ersättningen för
dessa insatser föreslås vara timbaserad, dvs. insatsen beslutas i tid och ersättningen baseras på utförda timmar.
Ledsagarservice och avlösarservice är insatser som väsentligt är likvärdiga
personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS).
Insatsen ledsagarservice är till för att underlätta för den funktionshindrade
att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter. Vid sådana aktiviteter uppkommer ofta för leverantören omkostnader för personalen som leverantören
har utlägg för. Det kan gälla t.ex. resor, entréavgifter mm. Sådana kostnader
uppkommer inte vid avlösning som normalt sker i kundens egna hem.
Därför förslås att ersättningen vid ledsagning utgår med 262 kronor per timma.
En momskompensation på 2,6 % tillkommer för enskilda leverantörer då
det inte kan dra moms på sina utlägg på det sätt den kommunala verksamheten kan göra.
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Någon ersättning till leverantören då ett planerat uppdrag inte kan utföras
kommer inte att utgå eftersom ledsagning och avlösarservice tillhandahålls
av timanställd personal. Om brukaren är sjuk kan timmarna ges nästkommande period.
Vid byte av verksamhet gäller uppsägningstid för att inte socialnämnden
ska stå med dubbla kostnader gällande insatserna enligt gällande avtal.
Kommunfullmäktige beslutar årligen vanligtvis i november om nivå på ersättningen av LSS-pengen.
Konsekvenser för leverantör
För kommunens egen regiverksamhet kan antalet kunder minska då det blir
ökad konkurrens. Personal inom detta insatsområde är oftast anställda som
timanställda och anställs per uppdrag.
Konsekvenser för brukarna
Konsekvenser för kunderna är att det blir fler leverantörer att välja bland.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att, såsom ett tillägg till
verksamhetsplan 2010-2012, besluta om ersättning enligt tjänsteutlåtande
2009-10-12 inom LSS-verksamheten avseende ledsagarservice samt avlösarservice i hemmet att gälla från och med 2010-01-01.
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