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Yttrande angående –Ny ersättningsmodell i 
hemtjänsten 
Yttrandet 

I mars gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag 
på det hur det fortsatta arbetet med programmet attraktiv hemtjänst ska förbättras. 
Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i oktober och i uppdraget ingår även en 
genomlysning av vilka fördelar och nackdelar som finns med den gällande 
ersättningsmodellen för hemtjänsten kontra en modell som beviljar insatser istället för tid.  

I vårt yrkande från mars pekade vi också på, förutom ovan nämnda, särskilt på det 
angelägna i att snarast avveckla LOV-systemet. Bland många anledningar till att avveckla 
LOV -systemet är en att staden skulle kunna ges möjlighet till att implementera andra 
ersättningsmodeller. Vi ville dessutom ge stadsledningskontoret uppdrag att utreda och 
återkomma med förslag på hur resvägar kan ta hänsyn till medarbetares trygghet samt 
sammanställa tre kostnadsscenarion för hur andelen restid under arbetstiden kan öka till 
en – för personalen – hållbar nivå. Alla åtgärder som är kopplade till den nuvarande 
ersättningsmodellen och som har orsakat stora arbetsmiljöproblem för medarbetare.  

Precis som de rödgröna i sitt yrkande påpekar så har införandet av den nya 
ersättningsmodellen kantats av problem samt lett till detaljstyrning i hemtjänsten och av 
personalen. Det är även så, som också påpekas i de rödgrönas yrkande, att den rådande 
pandemin ytterligare har satt fingret på de problem som finns inom hemtjänsten.  
Det är uppenbart att vi behöver en genomlysning av den nuvarande ersättningsmodellen.  

Vi ser fram emot redovisningen av uppdraget i oktober och avser återkomma i frågan 
efter detta. 
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Yttrande angående – Ny ersättningsmodell i 
hemtjänsten 

Yttrandet 
Så sent som i mars beslutade Kommunstyrelsen att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att 
med utgångspunkt i rapporten Attraktiv hemtjänst återkomma med konkreta förslag på 
hur arbetet med Attraktiv hemtjänst kan förbättras och effektiviseras. I uppdraget ingick 
även att belysa fördelar, utmaningar och slutsatser avseende ersättningsmodellen i 
kombination med rambeslut kontra en ersättningsmodell som är fast och förutsägbar samt 
biståndsbedömning som beviljar insatser som alternativ till tid.  

De rödgröna som i sitt budgetförslag för 2020 uttryckt sig positiv till förändringen till 
utförd tid ville inte göra en sådan belysning utan lade istället ett eget yrkande där 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag att återkomma med vilka förutsättningar som 
behövdes för att strategin ”Införa rambeslut” skulle kunna genomföras med nuvarande 
ersättningsmodell.  

Det ter sig något märkligt att de rödgröna nu sent omsider anser att vi övriga partier ska 
släppa prestigen kring ersättningsmodellen utförd tid när den rödgrönrosa 
partikonstellationen varit modellens främste vurmare. Att dessutom utan beredning 
föregripa en längre och noggrann utredning kring ersättningsmodellen inom hemtjänsten, 
som inom kort ska presenteras Kommunstyrelsen, är inte seriöst. 

Vi yrkar därför avslag på yrkande från V, Mp och avser återkomma i frågan efter att vi 
tagit del av den utredning som Stadsledningskontoret tillsammans med 
verksamhetsföreträdare och fackliga organisationer arbetat fram med ambitionen att 
minska fokus på tid för att istället fokusera på behov. Ärendet är anmält till 
Kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020.   
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Yrkande angående – Ny ersättningsmodell i 
hemtjänsten. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny ersättningsmodell för 
hemtjänsten som utgår från beviljad tid och går att kombinera med rambeslut.  

2. Förslag till ny ersättningsmodell presenteras för kommunstyrelsen senast 9 december.  
3. Förslaget ska tas fram i nära dialog med berörda fackliga organisationer.  

Yrkandet 
1 maj 2019 infördes en ny ersättningsmodell i hemtjänsten. Den nya modellen innebar att 
ersättningen den äldre betalar för hemtjänst är baserad på den tid som personalen utfört 
omsorg. Samma ersättningsmodell gäller för såväl privata utförare som kommunens egna. 
Införandet av den nya ersättningsmodellen har kantats av en hel del problem. Vi 
rödgrönrosa var kritiska till att den nya ersättningsmodellen skulle införas då de tekniska, 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för ett införande saknats.  

Tanken med att betalning endast utgår för den utförda tiden är god. Däremot har det visat 
sig vara oerhört kostnadsdrivande, samt lett till minut- och detaljstyrning i hemtjänsten 
och av personalen. Det har aldrig varit tanken men blivit en konsekvens därför att det 
införts under ekonomisk press i ett LOV-system. 

Året som har gått sedan införandet av den nya ersättningsmodellen visar tydligt hur 
oflexibelt arbetet i hemtjänsten blivit, och hur handlingsutrymmet kraftigt minskat för 
personalen. Att arbeta med människor kräver ett stort utrymme för att de som känner de 
äldre bäst själva har möjlighet att planera och utföra insatser, inte bli detaljstyrda av 
minututräknande scheman. Inte minst har våren med covid-19 visat hur snävt utrymmet 
är i hemtjänsten. Vi behöver en ersättningsmodell som ger personalen rimliga 
förutsättningar att utföra sitt uppdrag, samtidigt som den äldres inflytande över sin 
hemtjänst behöver stärkas än mer.  

Inför nästa år ser vi därför att det är nödvändigt att skrota den nuvarande 
ersättningsmodellen och ta fram en ny. Genom att ersättningen baseras på den beviljade 
tiden men fortsatt går att kombinera med rambeslut ökar möjligheten till att ge mer makt 
över utförandet till professionen och de äldre, inte ineffektiva datasystem.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-08-21  

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 
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