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Ersättning 2016 eget val hemtjänst, revidering till följd av 
beslut om definitivt OPI 2016 

OMSORGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

1. Ersättningsnivåer för hemtjänst fastställs för 2016 enligt omsorgskontorets 

förslag.  

2. Ersättningsnivåerna gäller tiden 2016-01-01--2016-05-31 respektive 

2016-06-01--2016-12-31. 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Av äldre- och omsorgsnämndens ”Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem 

inom hemtjänst” fastställt av äldrenämnden 2010-04-22, § 52, och omsorgsnämnden 

2010-04-21, § 60, framgår att kommunen årligen fastställer ersättning till utförare.  

 

Justering ska göras bland annat utifrån pris- och löneutveckling, skatter och avgifter. 

Från och med 2015 används omsorgsprisindex (OPI) som varje år tas fram av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och publiceras i december månad.  

OPI kan anges preliminärt eller definitivt för det kommande året. 

 

För 2016 fanns ett preliminärt OPI fastställt till 0,9 %. Nu, när löneavtal tecknats 

mellan Kommunal och SKL, finns ett definitivt OPI som fastställts till 2,6 % och 

gäller från 1 januari 2016.  

 

Omsorgsnämnden fastställde 2015-12-16, § 207 och äldrenämnden 2015-12-17,  

§ 160, ersättningsnivåerna för 2016. 2015- års ersättningsnivåer räknades upp med 

det preliminära OPI på 0,9 % i avvaktan på definitivt OPI för 2016. Nu finns ett 

definitivt OPI för 2016 och omsorgskontoret föreslår att ersättningen för 2016 utges 

enligt bilaga 1. 

 

Äldrenämnden beslutade 2016-02-11, § 9, och omsorgsnämnden 2016-03-09, § 7, 

bland annat ”Hemtjänstersättningen för personlig omvårdnad för de utförare som är 

godkända för trygghetslarm reduceras med 2 kronor per timme från och med 

2016-06-01”. 
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Det innebär att det för utförare som är godkända för trygghetslarm kommer att finnas 

en ersättningsnivå för tiden 2016-01-01--2016-05-31 och en ersättningsnivå  

2016-06-01--2016-12-31 där reducering skett med 2 kr/tim. 

 

I förslaget till ersättningsnivåer har hänsyn inte tagits till eventuella effekter som 

införandet av ”nyckelfri hemtjänst” kan innebära. 

_____ 

  
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse till nämnd, definitivt OPI 2016.docx 
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BAKGRUND 

 

I förfrågningsunderlag beslutat av äldrenämnden 2010-04-22, och omsorgsnämnden 

2010-04-21, avseende valfrihetssystem för hemtjänst framgår under rubriken 3.4 

Ersättning till utförare: 

”Kommunen fastställer årligen ersättningen. Ändringar skall meddelas 3 månader 

innan de träder i kraft. Ändringar innebärande en höjning av ersättningen kan dock 

träda i kraft med kortare varsel. Justering av ersättningsnivåerna kommer bl.a. att 

göras utifrån pris och löneutveckling, skatter och avgifter. ” 

 

UTREDNING 

 

I förslaget till ersättningar för 2016 har Omsorgsprisindex (OPI) för 2016 använts. 

Omsorgsprisindex är ett index som varje år tas fram av Sveriges Kommuner och 

Landsting och publiceras i december månad. Detta index har tagits fram för 

verksamheter där löneavtal mellan SKL och Kommunal dominerar eller är riktmärke 

för andra avtalsparter. OPI kan anges preliminärt eller definitivt för det kommande 

året. 

För 2016 har angavs OPI preliminärt till 0,9 % (SKL 2015-12-11 Cirkulär 15:41). 

 

Ett definitivt OPI kommer att publiceras när centralt löneavtal mellan SKL och 

Kommunal finns. SKL har 2016-05-03 meddelat att definitivt OPI för 2016 är 2,6 %. 

 

Omsorgsprisindex används sedan några år i nämndens förfrågningsunderlag vid 

upphandlingar och avtal inom övriga delar inom nämndens verksamhet. Fördelen 

med ersättning enligt OPI är att nämnden tillämpar en enhetlig modell för reglering 

av ersättning till utförarna. I OPI tas även hänsyn till förändringar av arbetsgivar-

avgifter. 

 

Från och med 2015 används omsorgsprisindex (OPI) som varje år tas fram av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och publiceras i december månad.  

OPI kan anges preliminärt eller definitivt för det kommande året. 

 

Sammanfattningsvis innebär de reviderade ersättningar som föreslås gälla för 2016 

en höjning med 2,6 % jämfört med de som gällt under 2015.  

 

MOMS FÖR UTFÖRARE SOM ENBART UTFÖR BOSERVICE 

 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade vid sina sammanträden 2012-09-27,  

Än § 138, respektive 2012-09-26, On § 142, ”Utförare som enbart utför boservice 

medges fakturera moms till Äldrenämnden respektive Omsorgsnämnden för insatser 

som utförts från och med januari 2012”. 

 

Från Skatteverket finns ett klarläggande som innebär att utförare som enbart utför 

boservice är momspliktiga. Inom nämndernas verksamhet är det städföretag som är 

berörda. 

 

För privata utförare som enbart utför boservice innebär detta att 25 % moms 

tillkommer på priset som avser boservice för 2016. 
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DIGITALISERING AV TRYGGHETSLARM 

 

Äldre- och omsorgsnämnden har beslutat att ersätta analoga larm med digitala larm. I 

den ersättning utförarna erhåller ingår ersättning för inköp, reparation och underhåll 

av larm till brukare inom hemtjänsten. Bytet till digitala larm var ursprungligen 

planerat att vara genomfört sommaren 2015 men har försenats. Bytet planeras nu 

vara genomfört i slutet av juni då samtliga 3 200 larm kommer att vara utbytta. De 

utförare som har dygnet runt- och larmansvar kommer, när digitala larm har införts, 

inte längre kommer att ha kostnader för inköp, reparation och underhåll av larm till 

brukare inom hemtjänsten.  

 

Äldrenämnden beslutade 2016-02-11, § 9, och omsorgsnämnden 2016-03-09, § 7, 

bland annat ”Hemtjänstersättningen för personlig omvårdnad för de utförare som är 

godkända för trygghetslarm reduceras med 2 kronor per timme från och med  

2016-06-01”. 

 

 

OMSORGSKONTORET 

 

 

 

Peder Ellison   

Omsorgsdirektör 

 

 

Elisabeth Viman Anders Karlsson 

 

 
Beslutet skickas till: 

Paragraf plus tjänsteskrivelse till 

samtliga utförare 
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     Bilaga 1 

 

ERSÄTTNING FÖR HEMTJÄNST 2016 

 

Kommunen fastställer ersättningen. Ändringar ska meddelas 3 månader innan de 

träder i kraft. Ändringar innebärande en höjning av ersättningen kan dock träda i 

kraft med kortare varsel. 

 

Justering av ersättningsnivåerna görs bl a utifrån pris och löneutveckling, skatter och 

personalomkostnadspålägg (arbetsgivaravgifter). För beräkning av ersättning 2016 

har Omsorgsprisindex (OPI) använts. I tabellen nedan visas dels de preliminära 

ersättningar som hitintills gällt 2016 och som utgått ifrån preliminärt OPI på 0,9 %, 

dels de priser som utgår ifrån definitivt OPI på 2,6 % som gäller  

2016-01-01--2016-12-31 och dels de priser som gäller 2016-06-01--2016-12-31 där 

reducering skett med 2 kr/tim som gäller ersättningar där larmansvar ingår. 

 

Aktuell ersättning per timme (belopp i kronor) 

 

Insats/tjänst 2016 års 

ersättning 

enligt 

preliminärt 

OPI 0,9 % 

Ersättning 

januari-maj 

2016 

OPI 2,6 % 

Ersättning 

juni-

december 

2016 

OPI 2,6 %, 

reducering 

2,00 kr/tim 

larm 

Boservice för utförare som även 

utför personlig omvårdnad  

 

293,57 
 

298,48 

 

298,48 

Boservice för utförare som 

enbart utför boservice (moms  

25 % tillkommer) 

 

 

293,57 

 

 

298,48 

 

 

298,48 

Anhörigvård*  293,57 298,48 298,48 

Dubbelbemanning  293,57 298,48 298,48 

Personlig omvårdnad 07-22 354,07 360,01 360,01 

Personlig omvårdnad, 07-22,  

dygnet runt- och larmansvar 

 

359,78 
 

365,81 

 

363,81 

Personlig omvårdnad 22-07 437,76 445,10 445,10 

Personlig omvårdnad, 22-07, 

dygnet runt- och larmansvar 

 

443,47 
 

450,91 

 

448,91 

Aktuell ersättning per styck 

(belopp i kronor) 

   

Installation av trygghetslarm 354,07 360,01 360,01 

Leverans av matkorg  20,63 20,95 20,95 
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Insats/tjänst 2016 års 

ersättning 

enligt 

preliminärt 

OPI 0,9 % 

Ersättning 

januari-maj 

2016 

OPI 2,6 % 

Ersättning 

juni-

december 

2016 

OPI 2,6 %, 

reducering 

2,00 kr/tim 

larm 

Ersättning i vissa 

ytterområden** 

   

Boservice för utförare som 

även utför personlig 

omvårdnad 

 

 

348,63 

 

 

354,44 

 

 

354,44 

Boservice för utförare som 

enbart utför boservice (moms 

25 % tillkommer) 

 

 

348,63 

 

 

354,44 

 

 

354,44 

Personlig omvårdnad 07-22 464,16 471,93 471,93 

Personlig omvårdnad, 07-22, 

dygnet runt- och larmansvar 

 

469,87 
 

477,73 

 

475,73 

Personlig omvårdnad 22-07 547,85 557,02 557,02 

Personlig omvårdnad, 22-07, 

dygnet runt- och larmansvar 

 

553,56 
 

562,83 

 

560,83 

 

 

För restid överstigande 15 minuter erhålls restidsersättning, dvs. restidsersättning 

utgår fr.o.m. den 16:e minuten. Restidsersättning för restid överstigande 15 minuter 

utges till och från och mellan brukare. 

 

Restidsersättning utges med samma timpris som gäller för den insats man reser för 

att utföra. Exempelvis restidsersättning för resor nattetid utges med priset för natt. 

 

Utförare ska planera sin restid utifrån ekonomisk och miljömässig hänsyn. 

 

Utförare ska planera sin restid utifrån ekonomisk och miljömässig hänsyn. 

 

*) Avser enbart Leanlink, egen regi.  

**) Avser hemtjänst som utförs inom områdena Askeby, Bankekind, Gistad och  

Brokind samt hemtjänst som utförs utanför tätortsgränserna i områdena Malmslätt, 

Sturefors, Bestorp, Ljungsbro, Nykil, Vikingstad, Linghem och Ulrika. 

 

Tätortsgränserna framgår av: http://app.linkoping.se/statdok/gpf/gpfframe.htm 

 

 

 

 

 

http://app.linkoping.se/statdok/gpf/gpfframe.htm

