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Ersättningsnivåer 2019, kundval inom hemtjänst
Sammanfattning
Inom kundval hemtjänst, även kallat LOV, ges ersättning för utförd tid. Med detta avses tid
för de insatser som definierats i en kundanpassad genomförandeplan och som baseras på
biståndsbeslut. I förekommande fall ersätts hälso- och sjukvårdsinsatser som ges efter
delegation från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Enligt SKLs genomgång 2018 ligger Motalas ersättningsnivå på 445 kr/tim för service- och
omvårdnad i tätort, i den övre delen av skalan. Bedömningen är att även med en bibehållen
ersättningsnivå för 2019, är nivån tillfredsställande.

Förslag till beslut
1 Socialnämnden beslutar att ersättningsnivåerna för 2019, kundval inom hemtjänst är
oförändrade under 2019.

Bakgrund
Ersättningen avser att täcka samtliga kostnader för utförandet av insatserna. Den som inte är
utförd tid benämns kringtid och ingår i ersättningen för utförd tid. Andra exempel på
kostnader som ersättningen avser att täcka är; transporter, förbrukningsmaterial, lokaler och
administrativa kostnader. Detta innebär att ingen annan ersättning utbetalas än vad som följer
av den redovisade tiden.
Ersättningen per timme är beroende av om utföraren tillhandahåller enbart serviceinsatser
eller har både service- och omvårdnadsinsatser. Ersättningen styrs även av insatserna utförs i
tätort eller landsbygd. Ersättningen har ett tillägg för landsbygd.
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Enligt SKLs genomgång 2018 ligger timersättning för de kommuner som använder manuellt
inrapporterad tid enligt följande avseende tätort:
Typ av insats
Lägsta
Högsta
Service
265 kr
493 kr
Service- och
omvårdnad
366 kr
446 kr
Sammanställning över ersättningar på landsbygd finns ej.

Medel
352 kr

Motalas ersättning
355 kr

404 kr

445 kr

Motalas ersättningsnivå på 445 kr/tim för service- och omvårdnad ligger i den övre delen av
skalan. Bedömningen är att även med en bibehållen ersättningsnivå, är nivån
tillfredsställande.
Finansiering
Inom befintlig budgetram
Koppling till resultatmål
--Uppföljning/återrapportering
---

Pernilla Thunander
Socialdirektör

Bilaga:

Margareta Cederberg
Administrativ chef/stf. socialdirektör

Kundval inom hemtjänst, ersättningsnivåer

Beslutsexpediering
Administrativ chef/stf. socialdirektör
Socialchef
Sektionschef Omsorg SoL och LSS
Utvecklingsstrateg, socialförvaltningen
Utförare inom kundval hemtjänst
Webbredaktör, socialförvaltningen

