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Diarienummer 
KSN-2017-3764 

Kommunfullmäktige 

Ersättning inom Lagen om valfrihet (LOV) för vård- och 
omsorgsboende och hemvård 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja ersättningen för LOV inom hemvården enligt omvårdnadsprisindex (OPI) för 2018 
från och med den 1 januari 2018, samt 

att fastställa 2018 års ersättning för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 829 kr per 
dygn. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), 
Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga A. 

Särskilt yttrande
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B.

Vid avgörandet deltagande  
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Caroline 
Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP), Hanna 
Mörck (V), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna, Jonas Segersam (KD).

Simon Alm (SD) deltog ej i beslutet. 

Uppsala 29 november 2017  
Marlene Burwick/Ingela Persson 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Ärendet 
Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning för 2018 i hemvården och för vård- 
och omsorgsboende. De föreslagna LOV-ersättningarna bygger på de förutsättningar som 
kommunfullmäktige beslutade i november 2017 i Mål och Budget 2018-2020.  

I nämnden reserverade sig ledamöterna för (C), (KD), (L) och (M) mot beslutet om 
ersättning för vård- och omsorgsboende och fogade ett särskilt yttrande till reservationen. 
Protokollsutdrag i bilaga. 

Beredning 
Förslaget har beretts av äldreförvaltningen. I beredningen har samråd skett med 
omsorgsförvaltningen. 

Föredragning 
Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i 
Uppsala kommuns valfrihetssystem inom hemvården den 24 november 2016. Enligt 
förfrågningsunderlaget ska ersättningsnivåerna beslutas årligen av kommunfullmäktige och 
gäller från varje nytt årsskifte.  

Äldrenämnden föreslår att ersättningen för LOV inom hemvården höjs enligt 
omvårdnadsprisindex (OPI) för 2018. OPI för 2018 är ännu inte fastställt, utan fastställs under 
april/maj 2018 när nytt avtal förhandlats fram mellan SKL och kommunal. Fram tills OPI är 
fastställt räknas ersättningen upp med preliminärt OPI för 2018 som publiceras under 
december 2017. Ny ersättning utgår från och med den 1 januari utifrån nu gällande 
förfrågningsunderlag. En översyn av nuvarande förfrågningsunderlag har påbörjats och ett 
nytt förfrågningsunderlag kommer att tas fram under våren 2018. 

Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i 
Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende den 23 maj 2017. I och 
med revideringen föreslog Äldrenämnden en ny ersättning per vårddygn oavsett inriktning till 
1 829 kr vilket fastställdes av kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Av förfrågnings-
underlaget framgår att ersättning inom äldrenämndens valfrihetssystem för vård- och 
omsorgsboende beslutas för kommande år av fullmäktige. 

Äldrenämnden föreslår att ersättningen per vårddygn inte justeras för 2018. Gällande 
ersättningsnivå är i paritet med nämndens vårddygnskostnad för vård- och omsorgsboende i 
egen regi 2018.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut. 



Bilaga A 

Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende och hemvård 2018 

Reservation 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen värnar valfriheten i välfärden. Att människor har möjlighet att välja sin vård- och 
omsorgsgivare stärker deras frihet och egenmakt och bidrar till att förbättra kvaliteten och 
effektiviteten i kommunens egen vård- och omsorgsverksamheten. För att valfriheten inte ska 
urholkas krävs att kommunal och privat verksamhet bedrivs på jämlika villkor. Alliansen 
anser inte att det tillgängliga underlaget är tillräckligt för att bedöma i vilken mån detta är 
fallet idag. 
För att Alliansen ska kunna acceptera att inte justera upp ersättningarna för 2018 måste det 
vara säkerställt att externa aktörer kan bedriva sin verksamhet på samma villkor som Uppsala 
kommuns verksamhet i egen regi. För detta krävs ett bättre underlag över kommunens 
samlade kostnader för vård- och omsorgsboenden och hemvård, ställda i relation till intäkter 
per person och verksamhetens kvalitet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen 
att  ärendet återremitteras i syfte att behandlas med bättre underlag. 
att förslaget avslås i händelse av att första att-satsen faller. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 

Bilaga B

Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboenden och hemvård 2018

Särskilt yttrande

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna hade en annan ram för verksamheten och deltar därför inte i beslutet om hur 
majoritetens ram ska fördelas.

Simon Alm (SD)
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Beslut avseende ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och 
omsorgsboende 2018 
ALN-2017-0638 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa 2018 års ersättning för LOV inom vård — och omsorgsboende till 1 829 kr per dygn, och 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 2018 års ersättning för LOV inom 
vård — och omsorgsboende till 1 829 kr per dygn. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), 1-Mlne Brodin Rheindorf (M), Camilla 
Westerborn (L), och Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande särskilda 
yttrande: 
Alliansens partier saknar tillräckliga underlag för att bedöma om det är rimligt att avstå från att justera 
upp ersättningsnivåerna under 2018 eller ej. Vi har fortfarande inte fått ta del av tillräckliga underlag 
som visar hur ett mindre och ett större särskilt boende i egen regi får ekonomin att fungera. Vi anser 
inte att det i nuläget finns grund för att påstå att ersättningsnivån är i paritet med vad den egna regin, 
med anständig kvalitet, klarar av att leverera till. För att kunna värdera behov av justering av 
ersättningsnivån måste vi få en tydlig förståelse för vilka kostnader kommunen har för samtliga 
äldreboenden och matcha det mot nuvarande intäkter per person. Vi har under många månader 
efterfrågat liknande ekonomiska underlag och tycker att det är orimligt att vi som del av nämnden inte 
har fått ta del av dessa underlag. De underlagen är både relevanta i denna fråga samt för kommunens 
arbete att effektivisera egenregin. Vi anser också att det underlag som tidigare presenterades för 
nämnden inför beslut om reviderad LOV-ersättning också är bristfälligt. Jämförelserna med de utvalda 
kommunerna tycks inte vara att jämföra "äpplen och päron" då bland annat fastighetskostnaderna 
hanteras olika. 
Vi anser att nämnden behöver ta fram två olika LOV-ersättningsnivåer. En för boenden i Uppsala stad 
och en för boenden utanför centralorten. 

Utdragsbestyrkapde Justerandes sigy 



Justerandes sig 
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Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-11 från förvaltningen. 
Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala 
kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende den 23 maj 2017. I och med revideringen 
föreslog Äldrenämnden en ny ersättning per vårddygn oavsett inriktning till 1 829 kr vilket fastställdes 
av Kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättning inom 
Äldrenämndens valfrihetssystem för vård — och omsorgsboende beslutas för kommande år av 
Kommunfullmäktige. 

Äldreförvaltningens föreslår att ersättningen per vårddygn inte justeras för 2018. Gällande 
ersättningsnivå är i paritet med Nämndens vårddygnskostnad för vård- och omsorgsboende i egen regi 
2018. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M) i första hand att ärendet ska återremiteras för 
ytterligare underlag och i andra hand yrkas avslag. 

Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på yrkandet om 
återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att nämnden avslår 
densamme. 

Därefter ställer ordförande eget yrkande om bifall till föreliggande förslag och Stefan Hannas yrkande 
om avslag på föreliggande förslag mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 

4( 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Jesper Kyrk 2017-10-11 ALN-2017-0638 

Äldrenämnden 

Beslut avseende ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom 
vård — och omsorgsboende 2018 

Förslag till beslut 

att fastställa 2018 års ersättning för LOV inom vård — och omsorgsboende till 1 829 kr per 
dygn. 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 2018 års ersättning för 
LOV inom vård — och omsorgsboende till 1 829 kr per dygn. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i 
Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende den 23 maj 2017. I och 
med revideringen föreslog Äldrenämnden en ny ersättning per vårddygn oavsett inriktning till 
1 829 kr vilket fastställdes av Kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Av 
förfrågningsunderlaget framgår att ersättning inom Äldrenämndens valfrihetssystem för vård 
— och omsorgsboende beslutas för kommande år av Kommunfullmäktige. 

Äldreförvaltningens föreslår att ersättningen per vårddygn inte justeras för 2018. Gällande 
ersättningsnivå är i paritet med Nämndens vårddygnskostnad för vård- och omsorgsboende i 
egen regi 2018. 

Carina Juhlin 
Tf Förvaltningsdirektör 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Jämförelse LOV priser vs egen regi   
30 november 2017 

   Äldrenämnden 
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Resultatutfall LOV vs egen regi Per plats 95 % beläggning helår
Intäkt LOV 1 829  43 786 260
Platskostnad per plats egen regi 1 435  36 162 000
Lokalkostnad snitt LOU 200     5 040 000
Överskott totalt 194    2 584 260
Överskott per plats 36 918
Beräknat överskott egen regin 12 699 792

Jämförelse vårdboende LOV vs egen regi 

 Om ett vårdboende i egen regi (ej landsbygd) med antagandet om 95 % beläggning skulle med samma 
ersättning som den nya LOV ersättningen ge ett beräknat överskott på c a 12,7 mnkr på årsbasis. 

 
 Även med antagandet om en lägre beläggningsgrad på ett vårdboende (90 %) med samma ersättning som 

den nya LOV ersättningen skulle detta ge ett beräknat överskott på c a 1,3 mnkr i egen regin. 
 
 Normal beläggningsgrad inom LOV idag är mellan 95 och 100 %. 
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