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Dnr. 2016/0077

Till Kommunfullmäktige

Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdzon
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna förslaget att zon tätort för hemtjänst på Ljusterö ersätts med
landsbygdsersättning.
2. Godkänna att ersättningen per timme i zon glesbygd höjs till 526 kr i
egen regi samt 3 % momskompensation till externa utförare.
3. Vård- omsorgsnämnden bruttoram höjs med motsvarande kostnader på
1,2 Mkr och finansiering sker via posten "oförutsedd" i
resultatbudgeten för 2016..
Bakgrund
Hemtjänstutförarna i Österåkers kommun ersätts idag med ett visst belopp per
utförd timme som varierar utifrån att kommunen är indelad i tre olika
geografiska zoner; tätort, landsbygd och glesbygd. Att ersättningen skiljer sig
åt beror på att den är beräknad att täcka en viss schabloniserad restid som utgår
från två olika centrala platser, en på fastlandet och en på Ljusterö.
För närvarande är det endast egen regi som bedriver hemtjänstverksamhet på
Ljusterö. Det är ingen av de externa utförarna som visat intresse för att ansluta
sig till LOV (lagen om valfrihet) på Ljusterö vilket begränsat valfriheten för
kunderna där. Alla utförare har alltså möjligheten att välja huruvida man vill
ingå i LOV för fastlandet, Ljusterö eller både och. Även Ljusterö följer den
geografiska zonindelningen och den schabloniserade restiden utgår från hur
långt ifrån Ljusterö torg (där hemtjänstens verksamhetslokal finns idag)
kunden bor.
Inför 2016 beslutades om en ny zon inom hemtjänst för de så kallade
ytterområdena, glesbygdzonen. Kommunfullmäktige har fastställt ersättningen
per timme till 493 kronor till egen regi. För privata utförare läggs till 3% för
momskompensation.
Förvaltningens slutsatser
För att stimulera en ökad valfrihet för kunderna på Ljusterö och möjliggöra att
fler utförare etablerar sig på ön föreslås en ny ersättningsmodell införas för
detta område. Förslaget är att utföraren för de kunder som tillhör tätortszonen
ersätts med samma belopp som för landsbygd. Det innebär en högre ersättning
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per timme om 61 kronor (egen regi) och skulle utifrån 2015 års volymer ge en
ökad kostnad för Vård- och omsorgsnämnden uppgående till 650 tkr i år. I
Kommunstyrelsens budget för 2016 finns totalt 1,2 mnkr avsatta för detta
ändamål. Den nya modellen föreslås gälla från och med 1 januari 2016.
För att ytterligare förbättra villkoren i glesbygdszonen vilket också ökar
ersättningen på Ljusterö föreslås samtidigt att denna höjs med 33 kronor till
526 kronor (egen regi) och med 34 kronor till 542 kronor (extern regi).
Förslaget omfattar alltså även hemtjänst verksamhet på fastlandet och föreslås
gälla från och med 1 januari 2016. Den uppskattade kostnaden för detta uppgår
till 550 tkr för 2016.
Vård- och omsorgsnämnden har hanterat detta ärende. Förslaget innebär att
ersättningsnivå för Ljusterös tidigare "Tätord" höjs med 61 kr per timme eller
med 16 % och ersättningen för "Glesbygd" för alla områden höjs med 33
kr/timme eller 7 % jämfört med tidigare beslut. Sammantaget skulle dessa två
förslag innebära att Vård- och omsorgsnämndens kostnader för hemtjänst 2016
skulle öka med cirka 1,2 mnkr. Finansiering av motsvarande kostnader föreslås
via posten "Oförutsedd" i kommunens resultatbudget för 2016.
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