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Ersättning till utförare inom hemtjänsten gällande insatser 
enligt Lagen om valfrihet (LOV) 
 

Aktuell ersättning 

Den prisjustering som gäller från 1 juli 2018 inom Tierps kommuns 

valfrihetssystem utgår från definitivt Omsorgsprisindex (OPI). OPI för 

2018 är fastställt till 2,6 %.1 Ersättning gäller från 1 juli 2018 och utgår 

enligt nedan: 

 

Ersättning till LOV-leverantörer 

Serviceinsatser Inom tätbebyggt 

område 

(kr/timme) 

Utanför 

tätbebyggt 

område 

(kr/timme) 

Moms 

Rengöring av 

tekniska 

hjälpmedel 

308 kr 359 kr 25 % 

Inköp 308 kr 359 kr 25 % 

Övriga inköp 

(apotek, kläder 

o.s.v.) 

308 kr 359 kr 25 % 

Städ 308 kr 359 kr 25 % 

Tvätt 308 kr 359 kr 25 % 

Postläsning för 

synskadade 

308 kr 359 kr 25 % 

Förebyggande 

sociala insatser 
   

Ledsagning 359 kr 359 kr - 

Social samvaro 359 kr 359 kr - 

 

                                                 
1 www.skl.se Definitivt OPI 2018. 

http://www.skl.se/
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Ersättning 

Ersättningen till leverantören baseras på ett timpris fastställt av kommunen. 

I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande inklusive 

personalkostnader, OB-tillägg, kostnader för kringtid, resor, 
administration, kontaktmannaskap, lokaler, transporter och material. Inga 

övriga kostnader får tillkomma. Timersättning utgår från utförd tid hos 

kund. Taket för ersättningen till leverantör är beviljad tid utifrån kundens 

individuella biståndsbeslut. 
 

Kommunen ersätter minst 30 minuter för utförd insats oavsett om 

mindre tid utförs. Därefter ersätts utförd tid utan avrundning. 

Avseende ledsagning står leverantören för de eventuella utlägg som 

personalen har. 

Prisjustering 

Kommunfullmäktige beslutade § 38/2018 att en årlig justering ska införas 

gällande ersättningen till LOV-leverantörer för utförande av 

serviceinsatser. Kommunstyrelsen fastställer årets justering att gälla från 
den 1 juli innevarande år samt att OPI ska fungera som en indikation för 

den årliga prisjusteringen.  
  

Ersättning för planerad men ej utförd insats 

Ersättning för planerad men ej utförd insats, så kallad bomtid, ersätts 

med halva timersättningsbeloppet då återbud inte har lämnats till 

utförare inom 24 timmar. Ersättningen ges i de fall utföraren inte kan 

ställa om verksamheten varvid merkostnader uppstår. 

Ersättning för planeringstid av nya ärenden 

Ersättning för planering av nya ärenden i samband med att 

genomförandeplan upprättas ersätts med en timme. Ersättningen utgår en 

gång per kund. 

Moms 

Servicetjänster är momspliktiga om företaget enbart utför servicetjänster. 

Leverantören ska debitera kommunen moms med 25 % vid fakturering av 

utförd tid hos kund. Leverantörer som erbjuder omsorgstjänster till 

kommunen, där förebyggande och sociala insatser ingår, ska enligt 

mervärdesskattereglerna inte debitera moms på det pris som kommunen 

betalar då det är fråga om produktion av icke skattepliktig verksamhet. 

Leverantören får däremot betala moms på de varor, bilkostnader mm som 

behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. I ersättningen kompenseras 

leverantören med 2, 5 % per timme för den del som kommunen kan "lyfta" 

momsen med. Detta är för att leverantören ska få samma ekonomiska 

förutsättningar som kommunen har. 

  


