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Socialnämnden

Yttrande, motion om att införa ersättning för "bomtid"
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. lämna nedanstående yttrande avseende motion om att införa ersättning
för så kallad bomtid.
Beskrivning av ärendet

Jan Eriksson, Strängnäspartiet (STRP), har i kommunfullmäktige motionerat om
att ett regelverk för ersättning av ”bomtid” ska utformas och implementeras inför
budgetåret 2017. Motionären anför att den så kallade ”bomtiden” är ett
återkommande problem som kostar kommunen cirka fyra till fem miljoner
kronor per år.
Kommunstyrelsen har lämnat motionen till socialnämnden för yttrande och den
inkom till socialnämnden den 21 december 2016.
Bomtid

”Bomtid” uppstår när en vårdtagare oplanerat tackar nej till insatser. När
insatsen inte utförs utgår heller ingen ersättning till utföraren, även om personaloch transportkostnader uppstått. Av ”LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs
kommun 2017” (Dnr: SN/2016:855-790) framgår att beviljade och beställda
insatser ska utföras. Om kunden avböjer insats ska utföraren erbjuda ny tid.
Ersättning

Ersättning till utförare av hemtjänstinsatser utgörs av de timpriser som
socialnämnden fastställer årligen i kommunens LOV-underlag. Ersättning betalas
i antal minuter och ska täcka samtliga kostnader för att utföra insatserna. Det
innebär att övriga kostnader såsom exempelvis bomtid, administration och övrig
kringtid, ska täckas av timersättningen.
Ersättning som baseras på utförd tid syftar till bättre rättssäkerhet och kvalitet
för brukarna genom att det stimulerar till att biståndsbesluten fullgörs. Detta
enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
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Ny ersättningsmodell

Volymen beställd och utförd hemtjänst har sedan 2012 ökat markant utan att det
finns några demografiska egenskaper hos kundgruppen som kan förklara den
höga volymen i Strängnäs kommun. För att komma till rätta med de ökade
volymerna har därför ett antal åtgärder vidtagits. Bland annat har Socialkontoret
under 2016 infört en ny tidsberäkningsmodell, individuell behovsanpassad
segmentering, (IBS).
Att ersätta utförare av hemtjänst för bomtid innebär inte minskade kostnader för
kommunen som helhet.
En ny ersättningsmodell ska tas fram att gälla från och med 1 januari 2018. Syftet
med en ny modell är att utföraren ska ges ekonomiska förutsättningar för att
utföra beslutad insats inom ramen för biståndsbeslutet.
Hur utförarna ska få täckning för kringtid, till exempel ”bomtid” och
dubbelbemanning bör också utredas och beslutas i samband med den nya
ersättningsmodellen. Motionen bör därför avslås.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.
Övriga konsekvenser

Beslutet bedöms inte medföra några övriga konsekvenser.
Uppföljning

Beslutet behöver inte följas upp.
Beslutsunderlag

Motion, Införa ersättning för ”bomtid”, 2016-10-16
Beslutet skickas till
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