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Dnr2019/382 -1 
Förslag från Vård- och omsorgsnämnden - intäktsökning, service
insatser, förslag avgifter 

INLEDNING 
Hemtjänst delas in i två kategorier: serviceinsatser och omvårdnad. Serviceinsatser 
utförs i första hand av de servicebolag som tecknat avtal med Sala kommun enligt 
LOV (Lagen om valfrihetssystem). Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-
05 § 31 att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV företagen 
debiterar Vård- och Omsorg. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /38/1, VON§ 31, Intäktsökning serviceinsatser, förslag avgifter, 
2019-03-05 
Bilaga KS 2019 /38/2, Tjänsteskrivelse - Förslag avgifter serviceinsatser 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 48 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV-företa
gen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslag i Bilaga KS 
2019/38/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV-företa
gen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslag i Bilaga KS 
2019 /38/2, samt 
att den nya taxan ska börja gälla from 1 juni 2019. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

(!) Utdrags bestyrkande 
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Dnr 2019/382 - 3 

Förslag från Vård- och omsorgsnämnden - intäktsökning, 
serviceinsatser, förslag avgifter 

INLEDNING 
Hemtjänst delas in i två kategorier: serviceinsatser och omvårdnad. Serviceinsatser 
utförs i första hand av de servicebolag som tecknat avtal med Sala kommun enligt 
LOV (Lagen om valfrihetssystem). Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2019-03-
05 § 31 att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV företagen 
debiterar Vård- och Omsorg. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /38/1, VON§ 31, Intäktsökning serviceinsatser, förslag avgifter, 
2019-03-05 
Bilaga KS 2019 /38/2, Tjänsteskrivelse - Förslag avgifter serviceinsatser 

Föredragning av verksamhetschef för äldreomsorg Lena Nyström 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV
företagen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslag i Bilaga 
KS 2019/38/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV
företagen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslag i Bilaga 
KS 2019/38/2, samt 
att den nya taxan ska börja gälla from 1 juni 2019. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2019-03-05 

Dnr 2019/78 

Intäktsökning serviceinsatser, förslag avgifter 

INLEDNING 
Hemtjänst delas in i två kategorier: serviceinsatser och omvårdnad. 
Serviceinsatser utförs i första hand av de servicebolag som tecknat avtal med 
Sala kommun enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem). 

Beredning 
Bilaga VON 2019/23/1. Förslag. 

Verksamhetschef Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen hemställer 
att kommunfullmäktige beslutar 
att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV
företagen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, enligt förslag i bilaga. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen hemställer 
att kommunfullmäktige beslutar 

att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV
företagen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, enligt förslag i bilaga. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign ,,/) 

{jJ 0'0 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag avgifter serviceinsatser 

BAKGRUND/FAKTA 

Serviceinsatser 
Hemtjänst delas in i två kategorier, serviceinsatser och omvårdnad. 
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DNR 2019/78 
BILAGA VON 2019/23/ 1 

Serviceinsatser består av städning, inköp, tvätt och husdjur. Serviceinsatser utförs 
dagtid måndag - fredag. 

Serviceinsatser utförs i första hand av de servicebolag som tecknat avtal med Sala 
kommun enligt LOV. Den som beviljats insats får själv välja från en lista med 
utförare. Kommunen har ett system för att fördela insatser för den som själv inte 
önskar välja. Alla har rätt att byta utförare efter önskemål, utan att behöva ange 
någon orsak. För den mottagare av hemtjänst som har stora omvårdnads behov eller 
kognitiv svikt kan beslut fattas som innebär att kommunen blir utförare för hela 
insatsen. 

Förenklad biståndshandläggning 
Personer som fyllt 75 år kan erhålla upp till 9 timmar servicetjänster /hushåll i 
månaden genom s.k. förenklad bistånds handläggning. För makar eller 
sammanboende som delar hushåll räcker att den ena parten uppnått 75 års ålder. 
Den som har rätt till förenklad handläggning kan fritt utnyttja upp till 9 timmar /mån 
till servicetjänster utifrån egna önskemål. 

Avgifter 
Mottagare av hemtjänst och boende på Säbo betalar månadsavgift enligt 
nedanstående: 

Service 

Omvårdnad 

Trygghetslarm 

Korttids bo /Växel vård 

Hemsjukvård 

Boendeavgift, maxtaxan 

Sala kommun 

Vård och omsorg 

Box 304 
733 25 Sala 

185 kr/tim 

200 kr/mån 

190 kr/mån 

69 kr/dag 

200 kr/mån 

2 089 kr/mån 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 

Telefon : 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vardomsorg@sa la.se 

www.sa la.se 

lena Nyström 
Verksa mhetsc hef/Vå rd O Omso rg 

lena. n ystrom@sa la. se 
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Vård och omsorg 

Ingen mottagare av hemtjänst betalar mera i månaden än maxtaxan som för 
närvarande uppgår till 2089 kr /månad. För den som inte har något avgiftsutrymme 
är all hemtjänst kostnadsfri. I praktiken innebär det att för lika stora insatser kan två 
mottagare betala helt olika avgifter, från O - 2089 kr /månad. 

Den som har avgiftsutrymme betalar idag 185 kr /timme för serviceinsatser. 

Ersättningen till utförare av serviceinsatser inom LOV är idag 384 kr /timme i tätort 
och 413 kr/timme på landsbygd. 

I november månad hade 397 mottagare av hemtjänst serviceinsatser. 

314 av dem hade färre än 4 timmar /månad. 

Av de 397 mottagarna hade 80 en reducerad avgift på grund av nedsatt 
avgiftsutrymme dvs ca 20 %. 

I november utfördes 1028 timmar av LOV företag. 

RUT 
(info skatteverket) 

Avdrag kan göras för hushålls nära tjänster, reparation och underhåll av vitvaror och 
IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och 
rutavdrag. 

Rot- och rutavdragets storlek 

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max SO 000 kronor per 
person och år. Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte 
är 65 år vid beskattningsårets ingång. Efter 65 år uppgår Rut avdraget till SO 000 
kronor /år. Det är inkomsten och hur många andra avdrag som görs som styr hur 
mycket man kan få i rot- och rutavdrag. Som köpare ansvarar man för att alla 
villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda. 

Köpa servicetjänst av privat företag i Sala ( exempel) 

• Kostnad per timme för utförd tjänst: 430 kr 

• Kostnad med rutavdrag: 215 kr 
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Räkneexempel serviceinsatser LOV i jämförelse med Rut 
Om 1000 timmar/månad debiteras Vård och omsorg av LOV företag kostar det 
årligen 4600 t kr, beräknat på den lägre tätortsavgiften. 

Om samtliga mottagare har avgiftsutrymme betalas 185 kr /timme in= 2220 tkr. 

Mellanskillnad= 2380 tkr. 

I det fall flera av mottagarna har reducerad avgift blir mellanskillnaden högre och 
kostnaderna ökar för Vård och omsorg. 

För varje mottagare som väljer RUT på egen hand "tjänar" Vård och omsorg 
384/timme i jämförelse med LOV men "förlorar" en intäkt. 

För mottagare utanför tätort blir skillnaden ännu större eftersom LOV förtagen 
debiterar 413 kr /timme men avgiften är naturligtvis densamma oavsett var 
mottagaren bor. 

Förslag 
Avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV företagen 
debiterar Vård- och Omsorg. 

Konsekvens 
Mottagare av serviceinsatser med fullt avgiftsutrymme kommer att tjäna på att 
köpa sina insatser direkt från företagen som en RUT tjänst. 

Mottagare med inget eller litet avgiftsutrymme kommer även fortsättningsvis att 
kunna få sina serviceinsatser utförda av samma företag som är anslutna till LOV via 
Vård- och omsorg. 

Besparing 
Det är svårt att ange exakta summor eftersom de måste grunda sig i förväntade 
beteendeförändringar hos människor. Ett rimligt antagande är att förändringen 
initialt kommer att kunna ge en besparing på ca 2 000 tkr/år. 
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