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Beslut – Ändring av 
ersättningsbeloppen 
inom LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) i 
hemtjänsten från och 
med 2020-06-01  
I september 2019 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att knyta ersättnings-
beloppen inom LOV (Lagen om valfrihetssystem) till Omsorgsprisindex (OPI). 
Normalt sett presenterar SKR (Sveriges kommuner och regioner) årligen i april/maj 
innevarande års utfall av OPI. Utifrån det beslutades att Nyköpings kommun höjer 
ersättningen fr o m 1 juni varje år istället för vid årsskiftet. På grund av Corona-
pandemin räknar SKR inte med att kunna presentera 2020 års OPI förrän under 
hösten.   

För att ändå kunna följa beslutad hantering, görs en höjning av ersättningen från 
och med 1 juni 2020 utifrån en preliminär bedömning av OPI för året. Under de 
senaste åren har OPI legat på ca 2,7 %, varför ersättningen räknas upp med 
motsvarande procentsats. Då slutligt OPI för 2020 fastställs i höst görs en avräkning 
mot utbetald ersättning retroaktivt från 2020-06-01.  

Detta innebär ersättningar enligt följande tabell fr o m 2020-06-01: 
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 2020-04-28 
 

 Kommunen Privat 
 Tätort Landsbygd Tätort Landsbygd 
Omvårdnad/service 431,87 545,46 437,25 550,83 
Enbart service   356,64 460,56 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa timpriset för hemtjänst inom LOV till privata utförare och den kommun-
ala utföraren i enlighet med ovanstående tabell 

att timpriserna gäller från och med 2020-06-01. 

att timpriserna justeras retroaktivt från 2020-06-01 om slutligt OPI för året avviker 
från de preliminära 2,7 %. 

 

 

 

 

 

Sofia Amloh  

Ordförande   

 

Delegationsanmälan 

Beslutet är fattat med stöd av Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
VON § 14 (2020). Delegationsnummer 1.1.1.  

 


	Beslut – Ändring av ersättningsbeloppen inom LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten från och med 2020-06-01

