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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173
Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021 (KS 2020.315)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.

Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 innehåller 
kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i 
kommunplanen.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
lämna ärendet utan eget ställningstagande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
 Hemtjänstpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
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Tjänsteskrivelse

Hemtjänstpeng från och med 1 januari 
2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.  

Ärendet i korthet
Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 
2021. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. 
Från och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli 
godkända som utförare av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service 
som omvårdnad. Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en 
peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller 
service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.

Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 
innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i 
kommunplanen. 

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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5. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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Tjänsteskrivelse

Uppräkning av hemtjänstpeng 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. 
Från och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli 
godkända som utförare av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl 
service som omvårdnad. Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts 
med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det 
gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en 
momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. 
Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 
innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Ersättning hemtjänst LOV 2021

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



Ersättning hemtjänst LOV 2021

Nedan presenteras ersättningen för hemtjänsten enligt LOV under perioden 
2010-2021.

Uppräkning: 1,10% 1,30% 0,90% 1,18% 1,33% 1,39% 1,48% 1,41% 1,46% 1,50% 0,00%

Hemtjänstpeng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Service, privat 291 kr 294 kr 298 kr 301 kr 305 kr 309 kr 313 kr 318 kr 322 kr 327 kr 332 kr 332 kr

Service, kommunal 280 kr 283 kr 287 kr 290 kr 293 kr 297 kr 301 kr 305 kr 309 kr 314 kr 319 kr 319 kr

Omvårdnad, privat 322 kr 326 kr 330 kr 333 kr 337 kr 341 kr 346 kr 351 kr 356 kr 361 kr 366 kr 366 kr

Omvårdnad, kommunal 310 kr 313 kr 317 kr 320 kr 324 kr 328 kr 333 kr 338 kr 343 kr 348 kr 353 kr 353 kr

Genomsnitt, privat 307 kr 310 kr 314 kr 317 kr 321 kr 325 kr 330 kr 335 kr 339 kr 344 kr 349 kr 349 kr

Genomsnitt, kommunal 295 kr 298 kr 302 kr 305 kr 309 kr 313 kr 317 kr 322 kr 326 kr 331 kr 336 kr 336 kr



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121
Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S), Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V) och Marie Dycefield-Scott 
(SD) reserverar sig mot beslutet  till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V) och 
Marie Dycefield-Scott (SD), att hemtjänstpengen ska skrivas upp enligt den årliga 
uppskrivningen utan att effektiviseringskrav föreligger enligt bilaga 1.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
sitt eget yrkande mot Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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5. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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Tjänsteskrivelse

Uppräkning av hemtjänstpeng 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. 
Från och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli 
godkända som utförare av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl 
service som omvårdnad. Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts 
med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det 
gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en 
momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. 
Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 
innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Ersättning hemtjänst LOV 2021

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



Ersättning hemtjänst LOV 2021

Nedan presenteras ersättningen för hemtjänsten enligt LOV under perioden 
2010-2021.

Uppräkning: 1,10% 1,30% 0,90% 1,18% 1,33% 1,39% 1,48% 1,41% 1,46% 1,50% 0,00%

Hemtjänstpeng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Service, privat 291 kr 294 kr 298 kr 301 kr 305 kr 309 kr 313 kr 318 kr 322 kr 327 kr 332 kr 332 kr

Service, kommunal 280 kr 283 kr 287 kr 290 kr 293 kr 297 kr 301 kr 305 kr 309 kr 314 kr 319 kr 319 kr

Omvårdnad, privat 322 kr 326 kr 330 kr 333 kr 337 kr 341 kr 346 kr 351 kr 356 kr 361 kr 366 kr 366 kr

Omvårdnad, kommunal 310 kr 313 kr 317 kr 320 kr 324 kr 328 kr 333 kr 338 kr 343 kr 348 kr 353 kr 353 kr

Genomsnitt, privat 307 kr 310 kr 314 kr 317 kr 321 kr 325 kr 330 kr 335 kr 339 kr 344 kr 349 kr 349 kr

Genomsnitt, kommunal 295 kr 298 kr 302 kr 305 kr 309 kr 313 kr 317 kr 322 kr 326 kr 331 kr 336 kr 336 kr



Vallentuna 2020 11 17 

Socialnämnden  

Ärende  gälllande uppskrivning av hemtjänstpeng.  

Socialdemokraterna yrkar bifall till att höja hemtjänstpengen. 

Socialdemokraterna yrkar avslag till att ha ett medföljande effektivisiseringskrav på femtio procent. 
Detta då socialdemokraterna anser att det i dagsläget inte är möjligt att spara inom hemtjänsten som 
redan är i ett utsatt läge med pandemi och brister i personalsituationen. Vi har inte heller sett någon 
konsekvensanalys i dagsläget vilket vi anser är oroande. Detta  då vi beslutsfattande politiker 
därmed inte kan se utfallet och riskerna / konsekvenserna av besparingarna.  

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 11 17 

Ing-Marie Elfström  

BILAGA 1


	d9c4e566-88e1-4ef0-b418-b98d0e5190b1.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	eee6c5e1-bba8-4346-8c4e-081bfa3a8ee1.docx
	68f2183d-dd44-4e31-9c68-746af50756f6.pdf
	4f82f7b1-d023-4576-95f7-f2bed7854f1e.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	c8ec6f2c-980d-4c9f-92cd-7c6d7f778661.docx
	Tjänsteskrivelse
	Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Socialnämnden Akten


	f996a706-9344-4146-9e9a-2ee79d5c69a6.pdf
	d0b023f9-35af-44a1-b144-12f297e578c3.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	3be5ccf7-499a-487d-95c8-42eb7d10d9b8.docx
	0680a1b8-3617-47e7-a43b-5cf867450efa.docx
	Tjänsteskrivelse
	Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	cbf229e9-1253-4ff9-87eb-1c631c512655.docx

	b28b7aa8-6474-43a4-8bb3-04a44e7acf63.pdf
	Mapp1.pdf
	§121 SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2021(245707) (0)_TMP.pdf
	831ddbaf-802f-41e8-97d2-36791fa5f362.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021.pdf
	0395b2f1-5af4-4bc5-a698-885923972573.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	dd64561e-8ade-45af-b28e-ab7445cd0323.docx
	0680a1b8-3617-47e7-a43b-5cf867450efa.docx
	Tjänsteskrivelse
	Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	cbf229e9-1253-4ff9-87eb-1c631c512655.docx


	(S) Yrkande Hemtjänstpeng(245746) (0)_TMP.pdf




