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Tillämpningsregler för ersättning till utförare 

I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande. Ersättning per timme är be-
räknat så att det ska täcka lönekostnader för restid och annan tid som inte utförs hos kunden, 
enligt nedan: 

- Personalkostnader: 
genomsnittslön, semester- och vikarietillägg, sjuklön och PO-tillägg för den personalka-
tegori som avses. 

- Administration: 
arbetsledning, hantering av ekonomi, personal och lön, arbetskläder och arbetstekniska 
hjälpmedel, lokaler, fortbildning, telefoni, IT/data, och annan utrustning för tjänstens ut-
förande. 

- Kringtid:  
tid för förflyttning, transporter och resor, inklusive för inom staden kostnader för lämp-
liga transporthjälpmedel och drivmedel, samt tid för dokumentation, kontakter, plane-
ring och möten, utbildning. 

Med timersättning avses ersättning för den tid som beviljats brukaren och beställts av soci-
alnämnden för utförande av extern utförare hos kund.  
Ersättning betalas för av socialnämnden beställd och av utförares utförd insats/tid hos kun-
den. Den av socialnämnden beställda tiden ska ses som maxtid för vad som ersätts. Någon 
annan ersättning än timersättning medges inte. 

Geografiskt område 
Vaxholm stad är indelat i två (2) geografiska områden, s.k. zoner, tätort och skärgård. Med 
skärgård avses de öar som saknar bilfärja och nås antingen med personfärja eller taxifärja. 
Det är möjligt att välja ett eller flera geografiska områden. 

Zon 1, tätort: Vaxön, Resarö, Kullö, Rindö, Skarpö, Bogesund med Karlsudd. 
Zon 2, skärgård: Tynningö, Ramsö, Skogsö, Edholma, Stegesund samt  

övriga öar inom Vaxholms stad vilka nås med person- eller 
taxifärja. 

Uppdelning i tätort och skärgård har sin grund i att utförarens kostnader och tiden för resor 
varierar utifrån var kunderna bor. 

Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKL:s omsorgsprisindex (OPI), beräknat enligt 
följande: 
Ersättningsbeloppet får årligen räknas upp i enlighet med förändringarna i SKL:s OPI. Som 
exempel får första uppräkning ske i januari 2013 baserat på förändringen mellan 2011 och 
2012. 
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       Aktuella ersättningar för 201�: 

Omsorgsinsatser 
Tätort: 
Skärgård:  

3�� kronor per utförd timme.
��� kronor per utförd timme.

Serviceinsatser 
Tätort: 
Skärgård:  

�3� kronor per utförd timme.
��� kronor per utförd timme.


