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Fråga: Räknas hemtjänstens restid? Saasha
Metsärantala (FI)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Saasha Metsärantala och Janet Ågren
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Saasha Metsärantala (FI)
följande fråga till äldrenämndens ordförande.
Räknas hemtjänstens restid?
I Umeå tidning 2018-04-18 s. 3 finns en debattartikel skriven av
föreningen PRO som tar upp olika saker när det gäller hemtjänsten.
Denna artikel väcker många frågor, men inom ramen för denna enkla
fråga kommer jag endast att fokusera kortfattat på restiderna.
Enligt denna artikel verkar ibland hemtjänstpersonalens restid mellan
olika hemtjänstberättigade räknas in i den tid som debiteras. Jag citerar
artikeln: »restiden mellan de olika brukarna många gånger tas av den
enskildes
beviljade insatstid». I så fall skulle det innebära att den enskilde inte bara
skulle betala för den tid som besöket tar, utan även för (en del av)
personalens restid till och från den enskildes hem. Detta blir förstås
allvarligt ur ett geografiskt perspektiv: En hemtjänstberättigad som bor
långt ifrån någon annan hemtjänstberättigad skulle riskera
att betala betydligt mer i så fall, vilket per automatik skulle riskera att
missgynna landsbygdsborna.
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Janet Ågren,
äldrenämndens ordförande:

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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— Är det verkligen så att det förekommer att hemtjänstberättigade får
betala för personalens restid som om den ingick i insatsen?
— Om det förekommer: Är det vanligt och finns det planer på att åtgärda
det?
Janet Ågren (S), äldrenämndens ordförande svarar:
När en person ansöker om hemtjänst får den personen ett beslut om
insats och det är den enskildes behov som styr hur hemtjänsten utför
insatsen. Den avgift som en person som har hemtjänst betalar är indelad i
fyra avgiftsnivåer utifrån hur stort behov av stöd personen har. Sedan
betalar man en annan avgift när det gäller städ och matleverans.
Utföraren, kommunal eller privat får ett så kallat á pris utifrån en
schablon, där restid och overheadkostnader ingår.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

