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Kommunstyrelsen Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 257

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för
vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och
hemsjukvård år 2020

KSN-2019-03118

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attfastställa ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård enligt
äldrenämndens förslag i ärendetsbilaga 1från och med 1 januari 2020, samt

2. attfastställa ersättningen för LOV inom vård-och omsorgsboende till 1 894kr per
dygn och plats från och med 1 januari 2020.

Reservationer

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Karolin Lundströms (V) yrkande med motiveringen:
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande att fastställa
ersättningsnivån för LOV inom vård-och omsorgsboende till 1829 kr per dygn. De privata LOV-
boendena ges högre ersättning än vad den egna kommunala regin ges. Äldrenämnden
prognostiserar ett underskott. Dessutom vill det politiska minoritetsstyret att nämnden ska
effektivisera sin verksamhet med ytterligare 39 miljoner kronor nästa år. Att i ljuset av det höja
ersättningen till privata LOV-boenden ytterligare, när ersättningen snarare bör sänkas, är ett
häpnadsväckande beslut. Nämndenhar dessutom själva genom lokalförsörjningsplanen för
äldrenämndens område konstaterat att LOV-driften är kostnadsdrivande för kommunen.
Sämre löner och arbetsvillkor och ingen rätt till heltid i kombination med krav på att skapa
vinst åt ägaren går ut över personal och de boende.

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
SD hade en annan budget med större anslag för omsorgsnämndens verksamhet vilket hade
kunnat medgett högre ersättningsnivåer än ärendet som föreslagits idag.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
Jag har inte ställt mig bakom någon av de föreslagna alternativen för Mål och budget
Även om Uppsala kommun har justerat upp ersättningen för hemtjänst på Uppsalas
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

geografiskt omfattande landsbygd är den idag mycket svår att klara av inom givna
ekonomiska ramar. Privata aktörer kan inte som kommunen driva en underfinansierad
verksamhet vilket med nuvarande modell sannolikt leder till att hemtjänst på landsbygden
inom kort endast har en utförare. Uppsala kommun bör därför överväga en mindre
prisjustering alternativt förbereda för ett mer kostnadsdrivande alternativ där endast
kommunen är leverantör av hemtjänst på landsbygden.

Yrkande

Karolin Lundström (V) yrkar:
att ersättningsnivåerna beslutas vara 1829 kr per dygn och justera ärendet i linje med detta.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Karolin Lundströms (V) ändringsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst och
hemsjukvård samt vård-och omsorgsboende för år 2020. Ersättningarna inom LOV ses
årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. De föreslagna ersättningarna bygger på de
förutsättningar som ges äldrenämnden i förslag till Mål och budget 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 12 november § 342
Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019
Föreslagna ersättningsnivåer i hemtjänst och hemsjukvård från 1 januari 2020
Protokollsutdrag från äldrenämnden den 24 oktober 2019 §§ 111-112
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 342

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för
vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och
hemsjukvård år 2020

KSN-2019-03118

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attfastställa ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård enligt
äldrenämndens förslag i ärendetsbilaga 1från och med 1 januari 2020, samt

2. attfastställa ersättningen för LOV inom vård-och omsorgsboende till 1 894kr per
dygn och plats från och med 1 januari 2020.

Deltar ej

Stefan Hanna (-) deltar ej i beslutet.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst och
hemsjukvård samt vård-och omsorgsboende för år 2020. Ersättningarna inom LOV ses
årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. De föreslagna ersättningarna bygger på de
förutsättningar som ges äldrenämnden i förslag till Mål och budget 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019
Föreslagna ersättningsnivåer i hemtjänst och hemsjukvård från 1 januari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag från äldrenämnden den 24 oktober 2019 §§ 111-112
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för 
vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 
hemsjukvård år 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  besluta 

1. att fastställa ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård enligt 

äldrenämndens förslag i ärendets bilaga 1 från och med 1 januari 2020, samt 

2. att fastställa ersättningen för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 894 kr 
per dygn och plats från och med 1 januari 2020. 

Ärendet 

Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst 

och hemsjukvård samt vård- och omsorgsboende för år 2020. Ersättningarna inom LOV 
ses årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. De föreslagna ersättningarna 
bygger på de förutsättningar som ges äldrenämnden i förslag till Mål och budget 2020. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn- och 
jämställdhetsperspektiven bedöms inte vara relevanta i ärendet. 

Näringslivsperspektivet har beaktats inom ramen för äldrenämndens beredning av 

ärendet. 

Äldrenämndens förslag till ersättningar har tagits fram av äldreförvaltningen i samråd 
med omsorgsförvaltningen. I nämnden reserverade sig ledamoten för vänsterpartiet 
(V) mot beslutet vad gäller LOV-ersättning inom vård- och omsorgsboende. I beslutet 

om ersättning inom för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård lämnade ledamoten för 

(V) ett särskilt yttrande.  Protokollsutdrag från nämnden återges i bilaga 2 i ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-06 KSN-2019-03118 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Företag och organisationer som vill utföra hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för 

Uppsalas kommuns valfrihetssystem ansöker om godkännande hos kommunen enligt 
ett förfrågningsunderlag som innehåller de krav som utförarna måste uppfylla. 
Nuvarande förfrågningsunderlag för hemtjänst och hemsjukvård för utförare i Uppsala 

kommuns valfrihetssystem fastställdes av äldrenämnden i maj 2018. För ersättningen 

till godkända utförare, som också är en del av förfrågningsunderlaget, fattar 
kommunfullmäktige årligen beslut efter förslag från äldrenämnden.  
 

I äldrenämndens förslag till ersättning för år 2020 behålls samma ersättningsmodell för 

hemsjukvård inom LOV som tidigare. Timersättningen föreslås räknas upp med 

Sveriges kommuner och landstings preliminära omsorgsprisindex. Den schablontid per 
patient och månad som tillämpats för 2019, 5,8 timmar, föreslås behållas.  
 

För hemtjänst inom LOV föreslås grunden för ersättning, utförd tid, behållas. Då de 
olika insatserna service och omvårdnad framåt föreslås registreras på samma kod i det 
elektroniska systemet, för att underlätta administrationen för personalen, behöver 

timersättningen för insatserna justeras för 2020. Ersättningen för insatsen service höjs 
därför medan ersättningen för insatsen omvårdnad sänks jämfört med 2019. 

 

Normalt utgör insatsen omvårdnad merparten av den utförda hemtjänsten för utförare 
som handhar bägge dessa insatser. De föreslagna ersättningsförändringarna förväntas 

vara kostnadsneutrala jämfört med om ersättningen per insats endast räknats upp 

med omsorgsprisindex. 

 
För ersättningen enligt LOV per vårddygn i vård- och omsorgsboende föreslår 
äldrenämnden att ersättningen höjs med 1,5 procent och fastställs till 1 894 kr per 

vårddygn och plats från och med 1 januari 2020. Den föreslagna höjningen av 
ersättningen för år 2020 är i enlighet med budgetram för äldrenämnden i förslag till Mål 

och budget 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019 

• Föreslagna ersättningsnivåer i hemtjänst och hemsjukvård från 1 januari 2020 

• Protokollsutdrag från äldrenämnden den 24 oktober 2019 §§ 111-112  

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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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 
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Uppsala 
kommun 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-10-24 

§111 

Beslut avseende ersättning för lagen om valfrihet (LOV) inom 
vård- och omsorgsboende 2020 
ALN-2019-0566 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 2020 års 

ersättning för LOV inom vård - och omsorgsboende till 1894 kr per dygn. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) [ämnar en skriftlig reservation enligt bilaga 1. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-24 från förvaltningen. 

Nämnden beslutar att första att-satsen i skrivelsen utgår. 

Av gällande förfrågningsunderlag inom LOV för vård - och omsorgsboende framgår att 
ersättning för kommande år beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
fastslog i december 2018 att 2019 års ersättning skulle höjas till 1 866 vilket var en 
höjning om 2 0/0. Äldreförvaltningens föreslår att ersättningen per vårddygn för år 2020 
höjs med 1,5 0/0 och fastställs till 1894 kr per vårddygn från och med 1 januari 2020. 

Yrkanden 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Tobias Smedberg (V) yrkar på följande: 

att fastställa ersättningsnivåerna till 1829 kr per dygn och justera ärendet i linje med 
detta. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall till eget yrkande om 
bifall till liggande förslag. 

Justerandes sign Utdragsbes rkande 



a 1, /p/  ji
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Reservation ärende 8. Beslut avseende ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård - och 
omsorgsboende 2020 

"Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet att höja ersättningen för vård- och omsorgsboenden i 
privat LOV-drift. De privata LOV-boendena ges högre ersättning än vad den egna kommunala regin 
ges. Äldrenämnden prognostiserar ett underskott. Dessutom vill det politiska minoritetsstyret att 
nämnden ska effektivisera sin verksamhet med ytterligare 39 miljoner kronor nästa år. Att i ljuset av 
det höja ersättningen till privata LOV-boenden ytterligare, när ersättningen snarare bör sänkas, är ett 
häpnadsväckande beslut. Nämnden har dessutom själva genom lokalförsörjningsplanen för 
äldrenämndens område konstaterat att LOV-driften är kostnadsdrivande för kommunen. Sämre löner 
och arbetsvillkor och ingen rätt till heltid i kombination med krav på att skapa vinst åt ägaren går ut 
över personal och de boende." 

Tobias Smedberg (V) 

c'ss 140 
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Äldrenämnden 
Protokoll 

Sam rnanträ desdatu m: 
2019-10-24 

§112 

Förslag på ersättning för hemtjänst och hemsjukvård från 2020- 
01-01 inom LOV 
ALN-2019-0571 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att tillstyrka förslaget på ny ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i lagen om 

valfrihetssystem (LOV) enligt ärendets bilaga 1 och skicka förslaget vidare till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smed berg (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 2. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-10-24 från förvaltningen. 

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 förfrågningsunderlaget, 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 (ca 27 procent) och ersättningen för 
omvårdnad sänks (c a 3 procent). Normalt 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. 

Justerandes sign (47 l ‘a Utdragsbe r nde 

-  al 
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SY ärende 9. Förslag på ersättning för hemtjänst och hemsjukvård från 2020-01-01 inom LOV 

"Vänsterpartiet menar att privat LOV-drift inom hemtjänst och hemsjukvård undergräver 
kommunens förmåga att erbjuda en välfärd som kommuninvånarna kan lita på. Privata 
äldreomsorgsbolag har i regel lägre löner och arbetsvillkor för sin personal, lägre bemanning och 
sämre löntagarrättigheter såsom meddelarfrihet eller rätt till heltidsanställning. Dessutom ska 
personalen generera ekonomiska vinster åt sin ägare. Pengar som skulle gått till äldreomsorg hamnar 
i stället på privata företags vinstkonton eller i värsta fall utanför landet genom skatteplanering. LOV-
drift är också ett område där ekonomisk brottslighet förkommer. Vi vill att kommunen snarast 
inleder ett arbete med att fasa ut privata företag inom äldreomsorgen. Mest akut är att göra sig av 
med LOV-driften vilken är den värsta av de tillgängliga privatiseringsformerna." 

Tobias Smedberg (V) 
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Äldrenämnden 

Handläggare: 
Magnus Bergman-Kyllönen 

Förslag på ersättning för hemtjänst och 
hemsjukvård från 2020-01-01 inom LOV 

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 förfrågningsunderlaget, 
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). Normalt utgör insatsen 
omvårdnad en betydlig merpart av utförd hemtjänst för utförare som handhar 
bägge dessa msatser. 

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

Postadress: Uppsala kommun, ä ldreförva ltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: a ldreforva ltningen@uppsa la.se  
www.uppsala.se  
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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 avböjda 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 form enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 
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