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Dnr SON 2017/157-22

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Jenny Lindholm
Marie Björkman
Cecilia Almén

Reviderad ersättningsmodell för tjänstekategorin
boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL
Inledning
Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, har tillämpats inom funktionsnedsättningsområdet sedan 2010. För närvarande finns valfrihetssystem inom sju
tjänstekategorier.
Krav på leverantör samt villkor för uppdraget fastställs i ett förfrågningsunderlag
med tillhörande avtalsvillkor. I förfrågningsunderlaget ska grunderna för
ersättning till utföraren framgå (4 kap. 1 § LOV).

Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL
Ersättningen gäller för utförd volym, d v s tid som utföraren är tillsammans med
brukaren (besök i bostaden, telefonstöd m m).
Ersättningen inkluderar alla kostnader förenade med att utföra uppdraget så som
kostnader för personal, administration, kringtid, resor, lokaler och omkostnader.
Några ersättningar utöver vad som presenteras nedan utgår inte.

Ersättningsform:
Innebär ersättning:
Antal ersättningsnivåer:
Ersättningen inkluderar:

Tillägg:

Nuvarande 2017
Ersättning per beställd
volym.
Per timme.
Tre.
Momskompensation till
privata utförare 2,6 % av
grundersättningen.
Sedan 2012 finns
möjligheten till förhöjd
peng om minst 75
procent av utförarens

Förslag 2018
Ersättning per utförd
volym.
Per timme.
Tre.
Momskompensation till
privata utförare 2,6 % av
grundersättningen.
Tas bort.
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Ersättning vid brukares
frånvaro:
Ersättning fastställs:
Övrigt:

personal har adekvat
högskoleutbildning,
såsom
socionomexamen.
Inget avdrag görs vid
brukares frånvaro.
Av SON i december.
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Ja. Se under särskild
rubrik.
Av SON i december.
Utförares underlåtelse
att rapportera utförd
volym enligt
ovanstående betraktas
som avtalsbrott.

Ersättning vid frånvaro och uppsägning av uppdrag







Om brukaren avbokar sitt boendestöd senare än 24 timmar före det
klockslag då uppdraget är planerat att påbörjas ersätts utföraren som om
uppdraget utförts.
Boendestödstillfällen som avbokas tidigare än 24 timmar före det
klockslag då uppdraget är planerat att påbörjas ersätts inte.
Uppdrag kan endast sägas upp av kommunen. Vid uppsägning av
uppdrag meddelas utföraren 30 dagar innan uppdraget avslutas.
Reglerna för avbokning gäller även under uppsägningstiden.
Vid uppsägning av uppdrag på grund av dödsfall räknas dödsdagen som
uppsägningsdag. Ersättning utgår i dessa fall för inplanerade
boendestödtillfällen under sju kalenderdagar räknat från
uppsägningsdagen.

Ersättning (kronor per timme)
Nivå

Dag
kl. 07.00–
18.59
Kväll
kl. 19.00–
21.59

Nuvarande 2017

Förslag 2018

Kommunal
utförare

Kommunal
utförare
förhöjd
ersättning

Privat
utförare

Privat
utförare
förhöjd
ersättning

Kommunal
utförare

Privat
utförare

359

391

369

401

386

396

388

419

399

430

415

426
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Natt
kl. 22.00–
06.50
Helg och
storhelg

Dnr SON 2017/157-22

417

447

428

458

Tas bort

Tas bort

431

460

442

472

458

470

