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Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att tillstyrka förslaget på ny ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i lagen 
om valfrihetssystem (LOV) enligt Bilaga 1 och skicka förslaget vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Äldrenämnden fastställde i maj 2018 nytt reviderat förfrågningsunderlag för 
hemtjänst och hemsjukvård för utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem. 
Gällande ersättningen till utförare, som också är en del av förftågningsunderlaget, 
tas beslut årligen av kommunfullmäktige. 

I samband med det nya reviderade förfrågningsunderlaget under 2018 
genomfördes ett antal större ändringar kopplade till ersättningen till utförare, 
däribland en av äldreförvaltningen framtagen ersättningsmodell för hemsjukvård. I 
förslaget för 2020 behålls ersättningsmodellen för hemsjukvård med ändring av 
timersättningen (uppräknas med preliminärt omsorgsprisindex, OPI). Den 
schablontid per patient och månad som tillämpats för 2019, 5,8 timmar, föreslås 
behållas. 

För hemtjänst föreslås grunden för ersättning (utförd tid) behållas. Då insatserna 
service och omvårdnad framåt föreslås registreras på samma kod i det elektroniska 
systemet, för att underlätta administrationen för personalen, ändras 
timersättningen för detta för 2020. Ersättningen för service höjs (c a 27 procent) 
och ersättningen för omvårdnad sänks (c a 3 procent). Nolinalt utgör insatsen 
omvårdnad en betydlig merpart av utförd hemtjänst för utförare som handhar 
bägge dessa insatser. 

Föreslagna ersättningsförändringar förväntas vara kostnadsneutralt jämfört med 
om ersättningen per insats endast räknats upp med OPI -index. 
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Bilaga 1 

Tabell för ersättningsnivåer i hemtjänst och hemsjukvården från 1 januari 2020. 

Gäller för privat regi och egen regi. 
Ersättning för 2020 Kronor/timme 
Insats Tätort Landsbygd 
Service (endast serviceföretag) 347 432 
Matservice, matlåda inkl. leverans, per leverans 71 71 
Hemtjänst (service och omvårdnad) 430 530 
Delegerad hemsjukvård 430 530 
Hemsjukvård legitimerad personal* 482 482 
Kompletterande hemtjänst och delegerad 
hemsjukvård till annat grundbeslut** 304 304 
Frekvent avböj da besök hemtjänst 304 304 
Larminsatser 430 530 
Vak 304 304 

* Grunder och principer för ersättning för hemsjukvård utförd av legitimerad personal 
skiljer sig från ersättning avseende hemtjänst och delegerad hälso-och sjukvård. Ersättning 
för hemsjukvård av legitimerad personal grundar sig på en schablontid per patient och 
månad beroende på antal besök denne patient haft under ersättningsgrundande mätperiod 
(6 månader). Schablontiden för 2020 är satt till 5,8 timmar per patient och månad (samma 
som 2019) såvida patienten haft minst 4 besök under mätperioden. 

**Avser kompletterande hemtjänst och/eller delegerad hälso- och sjukvårdsinsats till 
brukare med annat grundbeslut. Grundbeslut inkluderar personlig assistans enligt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller assistansersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken (SFB) samt stöd i assistansliknande fann enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 


	Page 1
	Page 2

