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§ 62
Diarienr: KS-2018/00098

Fråga: Dags att höja ersättningen - Veronica Kerr
(KD)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr och Janet Ågren
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Veronica Kerr (KD) har inkommit med en fråga till äldrenämndens
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att bordlägga
frågan på grund av tidsbrist till nästa sammanträde.
Dags att höja ersättningen
Umeå kommun har sedan 2010 hemtjänst enligt LOV, Lagen om valfrihet,
men har erbjudit eget val i hemtjänsten ända sedan 2005. Möjligheten att
kunna välja vem eller vilka som kommer hem till dig när du behöver hjälp
är mycket uppskattad och både de privata utförarna samt kommunens
egna hemtjänst visar goda resultat på nöjdhet i brukarundersökningarna.
I upphandlingar enligt LOV är det kvaliteten som styr och inte priset, men
LOVen ska också vara konkurrensneutral vilket betyder att kommunens
hemtjänst och övriga hemtjänstutförare får samma ersättning. Umeå
kommun betalar idag Sveriges tredje lägsta ersättning till
hemtjänstutförare och trots flera äskanden om att höja ersättningen har
inget hänt. Det som händer är att företag tvingas lägga ner eftersom de
inte kan gå med underskott, vilket kommunens egen hemtjänst gör. För
2017 har den kommunala hemtjänsten ett underskott på -7,3 miljoner kr.
Detta kan INTE ses som konkurrensneutralt.
Med anledning av detta ställer jag följande fråga:
Anser du att dagens LOV ersättning är rimlig eller anser du att den bör
höjas? Om ja, när kan vi se en förändring?

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Janet Ågren (S), äldrenämndens ordförande svarar:
De behov och utmaningar som äldreomsorgen står inför det
sammanställer vi varje år och det sker av förvaltningen och det
underlaget är en del av det sammantagna materialet som sedan skickas
vidare till budgetberedningen och som de har att hantera inför processen
med att ta fram ett förslag till budget, och det är ju för kommunens alla
nämnder. När det gäller äldreomsorgen sker sammanställningen utifrån
olika nyckeltal och utifrån utvecklingen av antalet äldre. Äldregrupperna
ökar varje år och det har ju gjort att förvaltningen av naturliga skäl påtalat
behovet av ökade volymer. Andra parametrar man brukar lyfta in är
ökade nationella krav, och inför budget 2018 lyfte man frågan om
heltidsinförandet men också ersättningsnivåerna inom hemtjänsten. När
det gäller hemtjänsten och externa utförare har förvaltningen
återkommande träffar och dialoger för att dels säkra avtalsefterlevnad
men också för att kunna föra dialog och få in synpunkter. Svaret på
frågan. Nämnden är väl medveten om var Umeå befinner sig i jämförelse
med andra kommuner och var dagens ersättningsnivåer ligger. Frågan har
uppmärksammats av förvaltningen och det finns ett behov av att se över
ersättningsnivåerna i samband med kommunens budgetberedning.
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