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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
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