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VO

ÄO

Verksamhet

Aktivitet

Hemtjänst

Uppföljning och
nyprövningar

Status

Innehåll

Pågår

Beslut uppdateras efter den enskildes
aktuella behov

Effekt Effekt
2019 2020
(tkr)
(tkr)

200

Hemtjänst

Översyn digitalisering

Pågår

Digitalisering av verksamhetens processer
genom välfärdsteknik och digitalisering.

Hemtjänst

Optimering av
personalresurser

Pågår

Fördela om personalresurser

ÄO

Hemtjänst

Minskning av
sjukfrånvaro

Pågår

Rehabmöten tillsammans med HR med
långtidssjukskrivna. Nya rutiner för förstadagsintyg

ÄO

Hemtjänst

Ökad kundtid

Genomförd

Ökad tid hos kund och minskad kringtid

1 000

Dagverksamhet

Minskad personaltäthet
Solgläntan

Genomförd

Ej tillsatt avslutad samt planerad tjänst.

650

Dagverksamhet

Tillsättning
timvikarie

Pågår

Ej tillsätta all frånvaro med timvikarie.
Samtliga pass skall godkännas av enhetschef

130

ÄO

ÄO

ÄO

ÄO

800

300

Kommentarer/
Konsekvenser

ÄO/FO

ÄO

ÄO

ÄO

ÄO

ÄO

Översyn transporter och
övriga kostader

Planera rutterna till och från dagverksamheterna.

Boende

Förändrad inriktning
Björkbacken från oktober Pågår

På grund av ett ökat behov av permanenta
demensplatser omvandlas 10 korttidsplatser till
permanenta platser från oktober. Från oktober
öppas även en korttidsavdelning på Björkbacken.

Boende

Utökad kapacitet
Björkbacken

Utökat med en permanent somaplats på
avdelningen Viljan

Dagverksamhet

Genomförd

Boende

Förändrad inriktning
Björkbacken
från april

Boende

Restriktivare tillämpningsanvisningar
av somatiskt korttid
Pågår

Boende

Effektivare
resursanvändning

Klart

Pågår

Omvandling korttidsplatser till soma permanent på
Viljan i april

Utreds,
räknas ge
effekt 2020

1 000

100

900

100
Effektivare bemannig och ökat samarbete på
Björkbacken

1 500

Resulterat i färre
personer i kö på soma
permanent och antalet
köpta somakorttidsplatser
minskade.

ÄO

FO

FO

Boende

Vakanshållning
enhetschef

Boende vuxna LSS

Omförhandla nuvarande
platser
Uppnådd

Daglig verksamhet

Hemtagning Daglig
verksamhet

Pågår

Genomförd

FO

Korttidsboende

Omförhandla nuvarande
priser
Möjlig

FO

Kontaktpersoner

Ändrade avtal
kontaktpersoner

FO

FO

Boende vuxna LSS

Boende barn

Utbyggnad av
gruppbostäder

Förhandling av avtal

Genomförd

Pågående

Genomförd

Enhetschefstjänsta vakant ca 4 mån på
Björkbacken

Externa köp gruppbostäder.

Minskade reskostnader.

Externa köp

Ändrad ersättning till kommunens fördel

280

270

Åtgärdad,
med i
200 prognos för helår.

50

Helårseffekt
400 endast dec 2019.
Kan förhandla om
priset först inför 2020.
Bedömning av
prissänkning ca
365 1000kr/dygn

70

Minskad dygnskostnad
och utökad
kapacitet bland
nuvarande
1 000 gruppbostäder.

Skälsätra och Persudde utökas med
en plats vardera

Enskild plats, externt köp

180

Överflyttat ärende från
IFO, volymökning.
540 Förhandlat ned priset.

Möjliga beslut på längre sikt, FO
- Mer restriktiv vid beviljande av tid vid Personlig assistans
Myndigheten har redan påbörjat ett arbete med att tillämpa en mer restriktiv beräkning/bedömning av timmar för personlig assistans. Det har kommit flera
prejudicerande praxis från HFD, bland annat HFD 2017-682 och HFD 3527-14 som ligger till grund för bedömningen som kommunen gör. Idag har kommunen fått
tillbaka flera rättsfall till kommunens fördel från individer som har haft insatser i generös omfattning men där Tyresö Kommun minskat omfattningen. En möjlighet
för kommunen är att vara än mer restriktiva i bedömningen. Det innebär dock risker för negativ publicitet i media och te x funktionshinderråden. Det innebär även
en risk att vi får betala tillbaka retroaktiva beslut till utförare.
Möjliga politiska beslut på längre sikt, FO
- Upphandla Daglig verksamhet enligt LOU istället för LOV
Tyresö Kommun tillämpar LOV inom flera verksamhetsområden, bland annat Daglig verksamhet. Syftet med LOV är bland annat att främja valfriheten för individen
och det sociala företagandet. I dagsläget har vi dock endast ett företag utöver kommunens verksamhet inom LOV Daglig verksamhet inom kommunen. De flesta
företagen ligger därmed i andra kommuner vilket ger som konsekvens att kostnaderna och miljöpåverkan för taxiresor är höga. Valfriheten innebär också höga
krav på flexibilitet (öppettider) vilket bland annat ger högre personalkostnader. Att avsluta LOV till förmån för LOU medför troligtvis en lägre kostnad för
kommunen.

