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SA_MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 193 

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende 
samt hemtjänst och hemsjukvård 2019 
KSN-2018-2977 

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. 

Reservation 
Tobias Smedberg och Hanna Mörck (båda V) reserverar sig till föltnån för bifall till eget yrkande och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 193. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 193. 

Yrkande 
Tobias Smedberg (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till andra att-sats. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst och 
hemsjukvård samt inom vård- och omsorgsboende för år 2019. 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. 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. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till första att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot Tobias Smedbergs (V) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 193 

Vänsterpartiets reservation KS 181121 

5. Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 

hemsjukvård 201 

Vi från Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet att avslå vänsterpartiets avslagsyrkande kring att 

höja ersättningen för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn från och med 1 

januari 2019. 

LOV-verksamheten är kostnadsdrivande. Ersättningen till LOV-verksamhet är högre än ersättningen 

till egenregi för motsvarande tjänster. Uppsala kommun betalar alltså mer för en verksamhet genom 

att låta privata vinstdrivande aktörer driva den än genom att driva den själv eller upphandla den från 

icke vinstdrivande aktörer, utan att få ut ett bättre innehåll. 

Uppsala kommun bör omgående upprätta en plan för att fasa ut den LOV-finansierade 

verksamheten. Såväl socialdemokraterna som miljöpartiet har gått till val på att få bort vinster i 

välfärden. Det rimmar illa med att samma partier redan två månader efter valet ägt rum ökar 

ersättningarna till just privata vinster i välfärden. 

Genom att fasa ut LOV-verksamheten och ersätta den med egenregi eller upphandlad / tilldelad 

verksamhet hos icke vinstdrivna aktörer skulle mycket stora resurser frigöras för att stärka 

arbetsmiljön och innehållet i välfärden, för att anställa mer personal i äldreomsorgen och för att höja 

lönerna i kvinnodominerade välfärdsyrken i kommunen. 

Tobias Smedberg (v) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  
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Bilaga B § 193 
Ärende 5 
Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 
hemsjukvård 2019 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Avgörande för kommunens ekonomiska styrning är en god kostnadskontroll. Vi måste veta på 
enhetsnivå vad varje verksamhet kostar, och ha såväl en ekonomisk redovisning som ger ett gott och 
tydligt underlag som en tydlig kostnads- och intäktskontroll, där såväl brutto- som nettokostnaden 
för varje verksamhet nedbruten på olika kostnadsslag (personal, lokaler, utrustning etc) 
En av våra ideella aktörer har begärt att få ut redovisning om kostnaderna för Björkgården, och har i 
skrivelse till kommunen påpekat att kostnaderna för en äldreboendeplats där är 1715 kr, till det 
kommer lokalkostnad 200 kr och moms (som fristående utförare behöver betala på sina övriga 
utgifter), 61 kr. Totalt 1976 kr. Till detta kommer en kostnad på 59 kronor för att komma upp i 
samma kvalitet som den aktuelle ideelle utföraren (gäller mat för de boende som lagas i eget kök, 
och arbetskläder för personalen). Totalt 2035 kr. 

Detta ska jämföras med förslaget i ärendet där ersättningen sätts till 1866 kr efter en uppräkning 
med 2% från 1829. 

Det framförs ofta i debatten om LOV-ersättningarna att de är mycket högre än ersättningarna enligt 
LOU. Ofta är då inte lokalkostnaden inräknad, särskilt inte när det gäller nybyggda lokaler. Vi anser 
det angeläget att kommunen ger förutsättningar för en utbyggnad av äldreomsorgen i takt med att 
kommunen växer, och vi ser också ett särskilt värde med ideellt drivna utförare. Därför ser vi behovet 
av ett bättre underlag och analys för ett mer heltäckande och långsiktigt hållbart ersättningssystem 
för äldreomsorgen. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

AIMANIN 
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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.  

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

UPPSALA KOMMUN 
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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 

444 
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