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Ekonomi
Timersättning
Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och från och med
den dag verkställigheten påbörjades. Om utföraren utför både service- och omvårdnadsinsatser utgår
som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar. Ersättning utgår maximalt för tid upp till
totalt beställd tid.
I ersättningen ingår personalkostnad per timme, ersättning för sjuk- och semestervikarier, ersättning
för övriga kostnader, administrativa kostnader och kringtid (tid för förflyttning, dokumentation,
arbetsplatsträffar och utbildning).
Ersättningen utgår med följande belopp till externa och interna utförare:
Extern utförare

Intern utförare

Serviceinsatser

Servicehus*

372 kronor/timme

329 kronor/timme

Serviceinsatser

Tätort

455 kronor/timme

429 kronor/timme

Serviceinsatser

Landsbygd

550 kronor/timme

522 kronor/timme

Personlig omvårdnad

Servicehus*

385 kronor/timme

344 kronor/timme

Personlig omvårdnad

Tätort

472 kronor/timme

448 kronor/timme

Personlig omvårdnad

Landsbygd

573 kronor/timme

535 kronor/timme

* Från och med den 1 april 2019 ingår inte servicehus längre som valbart alternativ i förfrågningsunderlaget enligt LOV. Utförare som per detta datum har brukare på servicehus, behåller dessa så
länge brukaren själv önskar. En brukare kan dock alltid byta till kommunen som utförare, men inte till
annan extern utförare.
För kommunens anställda används ett högre PO-tillägg (40,15 % istället för 38,46 %) för att finansiera
kommande pensionsavsättningar.
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Övriga ersättningar
Rapporteringstid för hälso- och sjukvårdsinsatser 15 minuter tre vardagar i veckan per medarbetare
ersätts med 63 kronor per mottagande person och tillfälle.
Bomtid, ersätts enligt den insats som är beställd med 250 kr per timme.
Handledning avser 30 minuter ersätts med 125 kronor per person och tillfälle.
Dubbelbemanning, ersätts enligt insats.
Med servicehus* avses:
• Igelkottens serviceboende i Katrineholm (husen 1-3)
• Panterns serviceboende i Katrineholm
Katrineholms tätort:
• Öster
• Centrum
• Norr
• Nävertorp
• Söder
Katrineholms landsbygd:
• Bie
• Björkvik
• Forssjö
• Sköldinge
• Strångsjö
• Valla
• Julita/Äsköping
Se karta för definition av vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd (bilaga 3).
Ersättningen utgår endast om upprättad genomförandeplan finns senast tre veckor efter att uppdraget
har påbörjats. För att ersättning ska utgå ska det finnas en aktuell genomförandeplan, den ska
uppdateras vid förändringar eller minst en gång i halvåret.
Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. Ersättningen skall
täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt till förflyttning, planering,
dokumentation, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling. Även ersättning
för transporter, lokaler och övriga kostnader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid
för hälso- och sjukvård och handledningstid utgår enligt Övriga ersättningar. Samma ersättning utgår till
beställarens egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och momskompensation.
Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som anslutning till verksamhets- och IT-system, stöd av
sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt tekniska hjälpmedel (inklusive arbetstekniska
hjälpmedel).

Moms
Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både omvårdnadstjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av timpriset för dessa
utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria.
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I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället momspliktig. I dessa
fall skall utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet.

Prisjustering
Ersättning per timme prövas årligen med hänsyn tagen till förändringar i kostnadsläget avseende
personalkostnader och övriga kostnader, samt eventuella förändringar i resursfördelningen på grund
av politiska beslut.

Fakturering
Se skrivning i avtal.
________________

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–16)
www.katrineholm.se
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