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Kommunfullmäktige 

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och 
omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård ärendets bilaga 1 från och 
med 1 januari 2019, samt 
 
att fastställa ersättningen för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn från 
och med 1 januari 2019. 
 
Ärendet 
Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst och 
hemsjukvård samt inom vård- och omsorgsboende för år 2019. Protokollsutdrag från 
nämnden återges i bilaga 2. Ersättningsnivåerna ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Beredning 
Äldrenämndens förslag till ersättningar har tagits fram av äldreförvaltningen. I beredningen 
har samråd skett med omsorgsförvaltningen. Barn- och jämställdhetsperspektivet har beaktats 
i beredningen av ärendet. 
 
Föredragning 
Ersättningarna inom LOV ses årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. De föreslagna 
ersättningarna bygger på de förutsättningar som kommunfullmäktige parallellt beslutar om i 
Mål och budget.  
 
Äldrenämnden fastställde i maj 2018 ett nytt reviderat förfrågningsunderlag för godkännande 
av utförare av hemtjänst och hemsjukvård inom kommunens valfrihetssystem. Ersättningen 
till utförare, som också är en del av förfrågningsunderlaget, beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattade efter äldrenämndens förslag beslut om nya ersättningar som 
började gälla från 1 oktober 2018.  
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www.uppsala.se 
 



 
Äldrenämnden föreslår nu att ersättningen för insatserna service, matlåda (inklusive leverans) 
och kompletterande hemtjänst till annat grundbeslut höjs med 2,5 procent från och med 
januari 2019. De nya ersättningsnivåerna framgår av ärendets bilaga 1. 
 
Efter beslut i fullmäktige i december 2017 justerades inte ersättningen till valfrihetssystemets 
utförare inom vård- och omsorgsboende inför 2018. Ersättningen har varit 1 829 kronor sedan 
juni 2017. Utifrån pris- och löneökningar föreslår äldrenämnden att ersättningen per vårddygn 
höjs med 2 procent och fastställs till 1 866 kr per vårddygn från och med 1 januari 2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ola Hägglund 
Stadsdirektör    Tf. chef kommunledningskontoret 
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Bilaga 1 

Tabell för ersättningsnivåer i hemtjänst och hemsjukvården från och med 1 januari 2019. 

Ersättning 2019, per timme/leverans Kronor 
Insats Tätort Landsbygd 
Service, exkl. matlåda med leverans 338 421 
Matservice, matlåda inkl. leverans, per leverans 63 63 
Personlig omvårdnad 443 558 
Delegerad hemsjukvård 443 558 
Hemsjukvård legitimerad personal, dagtid 470 470 
Kompletterande hemtjänst till annat grundbeslut 302 302 
Larminsatser 07.00 - 22.00 443 558 
Larm kl 22.00 - 23.00 468 581 
Tid för vak, dagtid 349 368 
Tid för vak, natt kl. 22.00 - 07.00 392 431 
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upP19.13, ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink. 2018 -09- 2 8 
DiariennitSV_XM3-0/929- 

51   AktbiI 

§ 128 

Ersättning 2019 för lagen om valfrihet (LOV) hemtjänst och hemsjukvård 
ALN-2018-0557 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård 
fastställs enligt ärendets reviderade bilaga 1 från januari 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-27 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet och justerade siffror i bilaga 1. 

Äldrenämnden fastställde i maj 2018 nytt reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänst och 
hemsjukvård för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem. Gällande ersättningen 
till utförare, som också är en del av förfrågningsunderlaget, tas beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige tog efter äldrenämndens förslag beslut om nya ersättningar som börjar gälla från 
1 oktober 2018. 

För flera insatser inom hemtjänst och hemsjukvård togs beslut om höjning av timersättningen från 
oktober i år. För vissa insatser, däribland service, matlåda och kompletterande hemtjänst till annat 
grundbeslut sänktes istället ersättningen mot tidigare. 

Äldreförvaltningen föreslår att ersättningen för insatserna service, matlåda (inklusive leverans) och 
kompletterande hemtjänst till annat grundbeslut höjs med 2,5 % från och med januari 2019 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Justerandes signk Utdragsbestyrkande wd 



Justerandes sign 
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upP,1219 ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink, 2016 -09- 2 8 

DiarienrW.09,0[3:0 7)_ 
Aktbil 

§ 127 

Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende 
2019 
ALN-2018-0539 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa 2019 års ersättning för LOV inom vård — och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn, och 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 2019 års ersättning för LOV inom 
vård — och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-07 från förvaltningen. 

Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala 
kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende i maj 2017. I och med revideringen 
föreslog äldrenämnden en ny ersättning per vårddygn oavsett inriktning till 1 829 kr vilket fastställdes 
av Kommunfullmäktige i juni 2017. Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättning inom 
äldrenämndens valfrihetssystem för vård — och omsorgsboende beslutas för kommande år av 
Kommunfullmäktige. Äldreförvaltningen föreslog äldrenämnden att inte höja ersättningen för 2018 
vilket fastställdes av kommunfullmäktig den 11 december 2017. 

Äldreförvaltningens föreslår att ersättningen per vårddygn höjs med 2 % och fastställs till 1 866 kr per 
vårddygn från och med 1 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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