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Tillämpningsanvisningar inom valfrihetssystemet 
för hemtjänst och hemsjukvård  

1. BETALNINGSVILLKOR OCH RAPPORTERING 
 
Villkoren gäller för samtliga leverantörer och tjänster.  

Underlag för utbetalning av ersättning hämtas från kommunens 
verksamhetssystem. Utförare ska själva kontrollera att informationen i 
systemet är riktig. Senaste dag för justering av felaktigheter är den 
10:e i månad efter den månad som ersättningen avser. 

Ingen retroaktiv ersättning lämnas. Avstämningen ska vara genomförd 
senast den 10 i varje månad och därmed har underlaget godkänts. 
Kommunen betalar ut ersättning enligt ovan den 27 eller första 
vardag/bankdag därefter, i månaden efter den månad ersättningen 
avser. 

Rapportering av utförda servicetjänster, ledsagarservice och 
avlösning i hemmet  
Rapportering över utförda uppdrag ska skickas via kommunens 
verksamhetssystem till avgiftshandläggare vid Vård- och 
omsorgsförvaltningen. Det ska innehålla personens namn, 
personnummer och antal utförda timmar varje månad och ligger till 
grund för den faktura som skickas till den enskilde. Listan ska vara 
Vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda senast andra vardagen varje 
månad.  

Dröjsmålsränta 
I de fall Vård- och omsorgsnämnden inte betalar ersättning i rätt tid 
utgår lagstadgad dröjsmålsränta. 

Administrativa avgifter 
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter 
utgår inte.  
 
Frånvaro 
All frånvaro mer än 2 dagar ska rapporteras till biståndshandläggaren.  
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2. ERSÄTTNINGAR 
 
Prisjustering /Indexuppräkning av ersättning 
Ersättningen ska vara fast från tidpunkten för avtalets tecknande till 
2017-12-31. Från 2018-01-01 justeras ersättningen årsvis med 
omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och 
Landsting. Ersättningen räknas om enligt formeln: 
A × (1+(p*0,5/100 ))=B 

där A är ersättningen år 2017, p är det fastställda procenttalet för år 
2018 och B är ersättningen 2018. 

Om en definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. 
Om endast en preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna 
användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor publiceras.  

Om SKL:s publicering av OPI upphör beslutar kommunen om vilken 
justeringsprincip som ska användas. 

Justeringen ger inte kompensation för hela kostnadsförändringen. 
Avsikten med detta är att verksamheten genom effektivisering och 
utveckling ska kunna sänka kostnaderna. 

Tabell för ersättning: 

Ersättning till leverantör inom valfrihetssystem  
     
Östersunds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen   

 
  

  
   

  
År 2017 

      
   

  
Tjänst Ersättning per   Uppräknas Kronor  
 Servicetjänster stad  Utförd timme  

 
1:a april 285 kr/timme 

 Servicetjänster landsbygd   Utförd timme  
 

1:a april 338 kr/timme 
 Ledsagarservice   Utförd timme  

 
1:a januari 255 kr/timme 

 Avlösning i hemmet   Utförd timme  
 

1:a januari 255 kr/timme 
 Hemtjänst och delegerad hemsjukvård   Beställd timme  

 
1:a januari 338 kr/timme 

 Distriktssköterska   Hel tjänst per månad  
 

1:a januari      53 788 kr  
 Distriktssköterska   Halv tjänst per månad  

 
1:a januari      29 583 kr  

 Distriktssköterska   0,25 tjänst per månad  
 

1:a januari      14 792 kr  
 Fysioterapeut   Hel tjänst per månad  

 
1:a januari      46 547 kr  

 Fysioterapeut  Halv tjänst per månad  
 

1:a januari      25 601 kr  
 Fysioterapeut  0,25 tjänst per månad  

 
1:a januari      12 800 kr  

 Arbetsterapeut   Hel tjänst per månad  
 

1:a januari      46 547 kr  
 Arbetsterapeut   Halv tjänst per månad  

 
1:a januari      23 274 kr  

 Arbetsterapeut   0,25 tjänst per månad    1:a januari      11 637 kr  
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Servicetjänster 
Fast ersättning inom område stad/landsbygd, enligt tabell för 
ersättning ovan.  

Områdeskarta för stad/landsbygd: 
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Ledsagarservice 
Fast ersättning enligt tabell för ersättning ovan.  

Leverantören ska ersätta ledsagarens utlägg med högst 200 kronor per tillfälle. 
Vård- och omsorgsnämnden ersätter leverantören efter separat faktura.  

Avlösning i hemmet 
Fast ersättning enligt tabell för ersättning ovan.  

Hemtjänst och delegerad hemsjukvård 
Ersätts enligt tabell för ersättning ovan. 

Dubbelbemanning 
Dubbelbemanning ersätts med 4,40tim/v för hel dubbelbemanning och 
vid delvis 1,5 tim/v (uppgifterna tas från verksamhetssystem). 
 
Trygghetslarm  
Leverantören ersätts med ett engångsbelopp på 2068 (2017 års nivå) 
kr för nya personer. 

Nattvak  
När personal behöver vara hos den enskilde hela natten, ansvarar 
leverantören för vak och övriga insatser även mellan klockan 22-07. 
Behövs det dubbelbemanning för punktinsatser utförs denna av 
kommunens nattenhet. Beslut om vak fattas vanligen av 
distriktssköterskan hos LOV-utföraren. Ersättningen för vak är 485 
kronor per timme. 

Förändrat och plötsligt utökat behov hos den enskilde 
Mindre förändringar i tidsåtgång som beror på ett tillfälligt förändrat 
behov ersätts inte, då det bör rymmas inom den beställda tiden. Vid 
förändrade behov om minst 30 timmar under 2 veckor ändras 
ersättningen. Vid förändringar av behovet som bedöms som varaktiga 
kontaktas biståndshandläggaren skyndsamt för ny bedömning. 

Frånvaro 
Om den enskilde är frånvarande eller avlider ersätts leverantören för 
de följande 2 dagarna. 

Legitimerad personal 
För leverantörer med legitimerad personal, distriktssköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut, ersätter kommunen för respektive 
tjänst enligt tabell för ersättning ovan. Kommunen ersätter hela, 0,5 
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eller 0,25 % tjänster. Dimensioneringen av legitimerad personal är 
enligt nyckeltal nedan. Den är ungefärlig och måste ske under en 
löpande dialog.   

Dimensionering av legitimerad personal: 

 2017 års nivå Hel tjänst 
 

0,25 tjänst 
 Antal brukare per tjänst dsk  70 

 
18 

 Antal brukare per tjänst ft  110 
 

28 
 Antal brukare per tjänst at  110   28 
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3. AVGIFTER 
 
Avgifter för den enskilde 
Den enskilde betalar avgift för samtliga tjänster inom hemtjänst och 
hemsjukvård direkt till Vård- och omsorgsnämnden.  
I de fall den enskilde avbeställer planerade insatser senast dagen innan 
tas ingen avgift ut. 

 
Avgifter för tilläggstjänster 
Leverantören kan erbjuda tilläggstjänster. Leverantören ska informera 
den enskilde om de tilläggstjänster som erbjuds och vilken kostnad 
som det innebär för den enskilde. Tilläggstjänster ska alltid faktureras 
direkt av leverantören till den enskilde.   
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