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 Datum   
 2022-10-26   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN416 709 

 

 

 

Dygnsersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen 
om valfrihetssystem 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prisnivån för dygnsersättning för särskilt 
boende till 2 236 kr för år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun tillämpar från och med 1 april år 2022 valfrihetssystem 
inom särskilt boende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). I samband 
med införandet fastslogs en ersättningsnivå för utförarna som ska justeras 
årligen. Ersättningen per dygn föreslås till 2 236 kr för år 2023. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 26 oktober 2022 
 
Ärendet 
Härryda kommun tillämpar från och med 1 april år 2022 valfrihetssystem 
inom särskilt boende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). I samband 
med införandet fastställdes en ersättningsnivå för utförarna. I ett 
valfrihetssystem enligt LOV ska godkända utförare ha samma villkor som 
den egna verksamheten. Det gäller både kvalitetskrav som 
ersättningsbelopp. Ersättningen ska ge samma förutsättningar för externa 
utförare och för egen regi.  

För att valfrihetssystemet ska fungera optimalt och den enskilde ska kunna 
ha ett val, krävs en viss tomgång på lägenheter. Ersättningen är beräknad på 
en beläggning motsvarande 97 procent för både privata utförare och egen 
regi. Ersättningen per dygn fastslogs till 2 171 kr för år 2022. När 
välfärdsnämnden fastställde ersättningsnivån för år 2022 beslutades även att 
en årlig justering av ersättningen skulle införas i samband med fastställande 
av verksamhetsplan för nästkommande kalenderår. 

Ersättningen grundar sig på den budget som välfärdsnämnden fastställer i 
samband med antagande av verksamhetsplan. För år 2023 föreslås 
ersättningen per dygn till 2 236 kr. Ersättningen innefattar både 
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kompensation för overheadkostnader och momskompensation till externa 
utförare. Ersättningen per dygn är lägre till egen regi beroende på att 
momskompensation inte ingår samt att vissa poster är anslagsfinansierade. 
 
I priset ingår ersättning för personalkostnader inklusive OB, 
semesterersättning, sjuk- och semestervikarier samt sociala avgifter. 
Personalkostnaderna är framräknade utifrån ett snitt av faktiska 
lönekostnader samt en schablon för årsarbetare per plats för 
omsorgspersonal. I priset har budgeterad lönerevision för år 2023 
inkluderats. Priset grundas även på budgeterade kostnader gällande övriga 
verksamhetskostnader för kommunens boenden i egen regi. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att föreslagen prisnivå ryms inom budgeterat anslag 
för sektorn för socialtjänst.  
 
 
 
Malin Johansson   Carina Fransson 
Sektorschef    Verksamhetschef
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