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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

 

Ersättning till LOV-företag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Att fastställa Vård- och äldrenämndens förslag till timersättning till externa 
utförare i hemtjänstvalet 2021 och höja timersättningen för LOV-företagen 
2021 med 1,5 % enligt fastställt OPI-index för 2021. 

Stadsledningskansliet uppdras utreda hur ersättningen för omvårds- och 
serviceinsatser utanför tätort kan utformas, så att förutsättningar för LOV-
företag att verka skapas även där. Utredningen ska redovisas senast hösten 
2021. 

Stadsledningskansliet uppdras utreda och införa turordning som icke-val. De 
individer som inte väljer eller klarar att välja får den utförare, som står på tur. 

Vård- och äldrenämnden rekommenderas att, i kommande års förslag till 
timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet, även redovisa 
egenregins ersättningsnivå. 

I samband med fastställandet av timersättning till externa utförare inom 
hemtjänstvalet, ska egenregins ersättningsnivå fastställas i Kommunstyrelsen. 

Vård- och äldrenämnden rekommenderas att löpande informera medarbetare 
om möjligheterna att starta LOV-företag. 

Att Vård- och äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå till externa 
utförare i hemtjänstvalet, enligt Kommunstyrelsens beslut från 2019-11-11, och 
delger Kommunstyrelsen sitt beslut.        

 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick som ett budgetuppdrag 2019 att utreda LOV-företagens 
ersättning och vilka regler som kunde förenklas. Utredningen kom fram till att 
nämndens ersättningssystem, med ersättning för utförd tid hos brukaren, skulle 
behållas då annat system inte skulle innebära en förenkling. Utredningen 
föreslog även en höjning av den dåvarande ersättningsnivån per timme samt att 
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ersättningen årligen skulle justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKL 
publicerar i december varje år. Timersättningen för LOV-företagen 2021 höjs 
enligt fastställt OPI-index 2021 med 1,5 %. För privata utförare som utför både 
omsorgs- och serviceinsatser bli ersättningen 444 kr per timma i tätort och 456 
kr per timma utanför tätort. När det avser endast serviceinsatser blir 
ersättningen 357 kr per timma i tätort och 369 kr per timma utanför tätort. För 
båda insatserna tillkommer ersättning för heltid med 7 kr per timma. 
 
Några aspekter avseende ersättning till LOV-företagen och det lokala LOV-
systemet anser Kommunstyrelsen kvarstår att se över och vidareutveckla:  

• Stadsledningskansliet uppdras utreda hur ersättningen för omvårds- och 
serviceinsatser utanför tätort kan utformas, så att förutsättningar för 
LOV-företag att verka skapas även där. Utredningen ska redovisas 
senast hösten 2021. 

• Stadsledningskansliet uppdras utreda och införa turordning som icke-val. 
De individer som inte väljer eller klarar att välja får den utförare, som 
står på tur. 

• Vård- och äldrenämnden rekommenderas att, i kommande års förslag 
till timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet, även redovisa 
egenregins ersättningsnivå. 

• I samband med fastställandet av timersättning till externa utförare inom 
hemtjänstvalet, ska egenregins ersättningsnivå fastställas i 
Kommunstyrelsen. 

• Vård- och äldrenämnden rekommenderas att löpande informera 
medarbetare om möjligheterna att starta LOV-företag. 

Vård- och äldrenämnden efterfrågar en effektivare hantering av ersättningen till 
externa LOV-företag och i och med den nuvarande modellen för ersättning 
med höjning enligt index finns möjligheter att ändra beslutsgången. 
Kommunstyrelsen bedömer att det i framtiden räcker att Vård- och 
äldrenämnden informerar och delger Kommunstyrelsen sitt beslut på 
ersättningsnivå.   

   

Beslutsunderlag 
1. Hemtjänst LOV 2021 bilaga 1_2 från Vård- och äldrenämnden. 
 
 

Beslutet expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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