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Omsorgsnämnden 

Arvodering och ersättning till ledsagare inom valfrihetssystemet för ledsa-
garservice 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämndens föreslås besluta 

att i förfrågningsunderlag höja ersättningen till 275 kr per timme från och med 1 juli 2015 
för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS), samt 

att direktören ges i uppdrag att skriva avtal med Vård 84 omsorg gällande fortsatt arvodering 
för de cirka 20 arvoderade ledsagare som har en heltidsanställning i kommunen, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder med syfte att finansi-
era de föreslagna förändringarna. 

Sammanfattning 
Nämnden för hälsa och omsorg tog den 27 november 2014 beslut om att kontoret i samarbete 
med berörda utförare skulle arbeta för att möjligheten att arvodera ledsagare skulle tas bort 
snarast och senast 1 juli 2015. Omsorgsförvaltningen har efter dialog med Vård & omsorg 
nämndens beslut. Dialogen har dock visat att borttagandet av arvodering medför ökade kost-
nader för utförarna. Förvaltningen har tillsammans med Vård 8c omsorg beräknat att 
275 kronor per utförd timme är en rimlig ersättning. 

Förvaltningen föreslår att för de 20 personer som skulle ha sagts upp på grund av att de har en 
heltidsanställning i botten görs ett undantag, för att kontinuiteten med ledsagare ska kunna 
vidmakthållas. Vidare föreslås att direktören ges i uppdrag att skriva ett särskilt avtal så att de 
får möjlighet till fortsatt arvodering. 

Ärendet 
Ledsagarservice kan beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ledsagarservice är en beviljad insats i form av följeslagare ute 
i samhället för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att ge den enskilde ökade möjlig- 
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heter att genomföra enklare aktiviteter och bryta den sociala isolering som kan uppstå på 
grund av funktionsnedsättning d.v.s. möjlighet att delta i samhällslivet och ha kontakter med 
andra. 

Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Omvårdnad ingår generellt 
inte. Vid behov kan dock ledsagarservice inkludera hjälp med förflyttning, på- och avkläd-
ning, hjälp vid toalettbesök och vid måltider. Insatsen syftar inte till att utföra uppgifter som 
normalt faller under hemtjänsten eller boendestöd, t ex hjälp med tvätt och inköp av matvaror. 

Uppsala kommun har sedan 2008 ett valfrihetssystem inom ledsagarservice enligt lagen om 
valfrihetssystem. Det finns för närvarande åtta godkända utförare av ledsagarservice. Vård 84 
omsorg är ickevalsaltemativ i valfrihetssystemet för den som inte kan eller vill välja utförare. 

Inom omsorgsnämndens ansvarsområde är ca 260 personer beviljade ledsagarservice enligt 
LSS och ca 120 personer ledsagarservice enligt SoL. 

Vård 8z, omsorgs beräkning av timersättningen bygger på flera antaganden som att snittlönen 
är 118 kr/timme, 40 procent av ledsagningen utförs på kvällar och helger, overheadkostnaden 
motsvarar 13 procent och omkostnadsersättningen är 16 kr per timme. Overheadkostnaden 
inbegriper kostnad för chef, administration, lokal, bil, kompetensutveckling m.m. Förvalt-
ningen anser att det är rimliga antaganden (bilaga 1). Enligt beräkning behöver timersättning-
en höjas med 50 kr per timme eller 22 procent för ledsagarservice enligt SoL och för ledsaga-
service enligt LSS med 40 kr eller 17 procent. Förvaltningen föreslår en höjning av timersätt-
ning till 275 kr per timme. 

Information om förslagen att ta bort arvodering och att höja timersättningen retroaktivt har 
skickats till samtliga godkända utförare i valfrihetssystemet i mitten av juni. 

Inom Uppsala kommun finns cirka 20 personer som arbetar heltid och har ledsagaruppdrag. 
Förvaltningen föreslår att nämnden ger uppdrag om att utreda möjligheter för dessa att fort-
sätta sitt uppdrag med arvode. 

Ersättningen är år 2015 i princip densamma som år 2009. Detta beroende på att den inte har 
räknats upp varje år och att den år 2013 sänktes med fem procent. 

År 
Timersättningar 

2009 
i kronor 
2012 

ledsagarservice 
2013 2014 2015 (tom 

30 juni) 
LSS 236 kr 241 kr 229 kr 235 kr 235 kr 
SoL 225 kr 230 kr 219 kr 225 kr 225 lcr 

En jämförelse med några andra kommuner som har valfrihetssystem visar att timersättningen i 
Uppsala är låg. Timersättningen är enligt följande: Stockholm för dagtid: 342 kr per timme, 
kväll: 364 kr per timme och helg: 394 kr per timme, Västerås ledsagarservice enligt SoL 375 
kr per timme mellan klockan 7-21:59 i tätort och 433 kr per timme under samma tid på lands- 
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bygd, ledsagarservice enligt LSS ersätts med 279 kr per timme i Västerås, Värnamo 252 kr 
per timme och Östersund med 247 kr per timme. 

Förvaltningen föreslår att timersättningen för ledsagarservice enligt SoL och LSS ska vara 
densamma. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen ökar nämndens kostnader med 40 kronor (LSS) och 50 kronor (SoL) per timme. 
Det motsvarar en ökning med 17 respektive 22 procent. Totalt sett ökar nämndens kostnad på 
helårsbasis med drygt två mnkr. 

Konsekvenser för jämställdhet 
En klar majoritet av dem som arbetar som ledsagare är kvinnor. Cirka 75 procent av dem som 
arbetar inom bostad med särskild service är kvinnor och ca 74 procent av dem som arbetar 
som personlig assistent är kvinnor. Fördelningen mellan kvinnor och män bland ledsagare är 
troligtvis ungefär densamma. Eftersom en anställning ger rätt till tjänstepension, semesterer-
sättning och sjuklön är konsekvenserna av förändringen ur ett jämställdhetsperspektiv en för-
bättring. Förslaget medför att möjligheten till heltidsanställning stärks. 

Konsekvenser för tillgängligheten 
Förslaget innebär inga nya konsekvenser för tillgängligheten. 

Barnperspektivet 
Förändringen innebär inga konsekvenser för barn då valfrihetssystemet omfattar personer 21 
år och äldre. Ersättningen för ledsagarservice upp till 21 år är 260 kr per timme under 2015. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 

Bilaga 1: Vård & Omsorgs beräkning av kostnader för ledsagarservice med anställd personal 



Ornkostnadsersättning 
för aktivitet; 16,00 kr 

Lön enhetschef inkl sem, 
sjuklön, PO; 13,19 kr 

Bilaga 1 

Beräkning av förändrad ersättningsmodell för ledsagare i Uppsala kommun 

Beskrivning 	 Kr/timme Kommentar 
Timlön inkl sem 	 118 	Snittlön 2013 innan förändring till arvode 117 kr/tim. 
Sem.ers 	 14,16 

Bygger på antagande att kund kommer använda 40% av sina 

OB ersättning 	 28 	 beviljade timmar på kvällstid och helg. 
Bygger på antagande att arbetsgivaravgift höjs för medarbetare 

PO 39,4% 	 63,1 	under 26 år 
Beräknat på att vi klarar av uppdraget på två enhetschefer med 

Lön enhetschef inkl sem, sjuklön, PO 	13,2 	ingångslön. 
Denna ersättning är lågt beräknad. För kund med 12 timmar 
ledsagning/månad räcker ersättningen till en kaffe och ett 

Omkostnadsersättning för aktivitet 	16 	 biobesök för ledsagaren 
OH 	 12,8 	Oförändrad. Beräknad på budget 2015. 
Lokal 	 1,4 	 55 tkr per person och år 
Övriga kostnader inkl bil 	 2,9 
Summa 	 269 6 

Operativ risk 2 % 

2 % av intäkten som i detta falls beräknas utifrån summan av 

5,4 	 kostnaden per alternativ 

Total kostnad per timme 	 275,0 

Operativa riskfaktorer: 
Ej beräknat uppskattad kostnad för sjuklön vilket Uppsala kommun blir skyldig att betala enligt gällande 
kollektivatal 
Ej beräknat uppskattad kostnad för resor 
Klarar Vård och omsorg utföra uppdraget med två enhetschefer med ingångslön? 
(2013 var man 3 enhetschefer och en admininstratör på 50 %) 

OB ersättningen bygger på en uppskattning att kund använder 40 % av sina timmar på "OB-tid". 
Iden här modellen räknar vi med två arbetsledare och inget administrativt stöd. 

Övriga 
kostnader 	 Kostnad per timme 

Lokal; 	inkl bil; 	 Operativ risk; 5,39 kr 
1,40 kr 	2,90 kr 

OH; 12,84 kr 	 i 
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