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Socialnämnden

Avgiftsreglering avseende LOV-företag för
serviceinsatser.
Sammanfattning
Företag som utför servicetjänster inom hemvårdens område har framfört
synpunkter på ersättningsnivåerna för de levererade tjänsterna. Vid genomgång av
historiken har det uppmärksammats att någon prisjustering inte genomförts under
åren 2019 – 2021. En uppräkning enligt PKV (Prisindex kommunal verksamhet )
skulle innebära en utökad kostnad för förvaltningen med cirka 392 tkr under 2021.
Detta innefattar en justering av prisindex för 2019-2021, enligt PKV 20210218.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att indexuppräkna ersättningsnivåerna enligt PKV, för åren 2019-2021 för LOV
utförare
att ge förvaltningen i uppdrag att årligen uppräkna ersättningsnivåerna för
nästkommande budgetår med PKV som underlag.
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Ärendet
Inom hemvården har privata företag med service som bas, utfört insatser som städ,
tvätt och inköp sedan 2010. Inom tvätt och inköp är inte kommunal verksamhet i
nuläget ett valbart alternativ.
I den överenskommelse som finns med utförarna framgår det inte med någon
tydlighet i hur en eventuell årlig uppräkning av ersättningsnivåerna ska
genomföras, endast att ” Beslut om ersättningsnivåer för nästkommande år fattas
årligen av vård- och omsorgsnämnden i samband med att budgeten antas under
hösten. Ersättningen gäller från 1:e januari året efter.”
Någon uppräkning av ersättningsnivåerna har inte genomförts under tiden 20192021, varför det kan vara lämpligt att uppräkna ersättningsnivåerna utifrån det
PKV som fastslogs 20210218. Denna uppräkning innefattar då en höjning för åren
2019-2021 och utbetalas från årsskiftet januari 2021. Under 2020 utgick ersättning
till LOV företagen med cirka 6 miljoner. Med denna beräkningsmodell skulle
merkostnaden för nämnden bli cirka 392 tkr år 2021.
Det bör vara lämpligt att fortsättningsvis göra en indexuppräkning utifrån det PKV
som redovisas i oktober årligen för att ligga i fas med budgetarbetet.
Uppräkningen för exempelvis städ på landsbygd blir en höjning med 23 kronor,
från 340 till 363 kr/timme. Motsvarande ersättning för egenregi är 354
kronor/timme.

Prisindex kommunal verksamhet 20210218
PKV
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personalkostnad*

2,7

2,1

2,0

2,0

2,4

2,4

Övrig förbrukning

2,9

1,3

1,7

1,7

1,9

2,1

Prisindex kommunal verksamhet

2,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,3% 2,3%

* Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

