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Bilaga till parternas avtal om arbetsledning inom 
verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, inklusive socialpsykiatrin 

DEBITERINGSMODELL 2023 

Nedan följer priser för tjänsten arbetsledning på jourtid samt därtill 
anknutna tjänster. Samtliga i detta dokument förekommande priser 
avser år 2023. Uppgift om årlig justering följer av denna bilaga.  

1 § Prissättning för verksamhetsområdena äldreomsorg, 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning, inklusive 
socialpsykiatrin 
 

Nivå 1    
Antal anställda i de verksamheter som omfattas av avtalet uppgår 
till högst 199.  
Pris: 282 278 kr/år  
 

Nivå 2 
Antalet anställda i de verksamheter som omfattas av avtalet uppgår 
till mellan 200-299.  
Pris: 338 900 kr/år 
 

Nivå 3  
Antalet anställda i de verksamheter som omfattas av avtalet 
överstiger 299.   
Pris: 395 300 kr/år 
 
Antalet anställda beräknas utifrån:  
 
1 personal med tills vidare 
anställning eller 
månadsanställning1 
 

= 1 anställd 
 

1 personal med en annan 
anställningsform än 
månadsanställning2 

=  0,5 anställd 
 

 
1 Som månadsanställning räknas anställningsavtal som innefattar minst en 
månads anställningstid.  
2 Inberäknar personal som inte har en löpande anställning överstigande en månad, 
utan som kommer in vid behov och där varje arbetstillfälle är en ny 
överenskommen anställning alternativ har en löpande anställning understigande 
en månad. 
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Under perioden 1–15 oktober varje år ska beställaren till TJ 
inkomma med uppgifter om antalet anställda i berörda verksamheter 
vid den tidpunkten. Uppgiften utgör då debiteringsunderlag för 
nästkommande år. Uppgifterna insänds till TJ skriftligen eller 
elektroniskt.  
 
För det fall antalet anställda i de berörda verksamheterna skulle öka 
under pågående avtalsperiod, så att en högre prisnivå blir tillämplig, 
ska beställaren omedelbart inkomma med meddelande om detta till 
TJ. I sådana fall ska ersättningsökningen till TJ beräknas på 
följande sätt: (ny prisnivå-nuvarande prisnivå) x (kvarvarande 
månader av året/12). 

2 § Prissättning för andra omsorgsverksamheter inom 
socialtjänsten 

Anställda inom dessa verksamheter ska inräknas i ovanstående 
beräkning av antalet anställda och således utgöra underlag för 
debiteringen enligt 1 §. Därutöver utgår en extra kostnad om 56 400 
kr/år och verksamhetsområde.  

Följande verksamhetsområden räknas som separata: stöd till 
personer med anledning av missbruk, stöd till barn och unga (då det 
inte är direkt kopplat till en funktionsnedsättning) stöd till 
ensamkommande ungdomar samt stöd till personer i hemlöshet.   
 
Om tilläggsavtal tecknas för del av kalenderår nedsätts årspriset i 
relation till den faktiska avtalstiden.  

3 § Prissättning för extra licenser i TJs  
ärenderapporteringssystem 

För det fall TJs ärenderapporter i framtiden skulle hållas tillgängliga 
för Beställaren på en digital plattform/ärendehanteringssystem, 
ingår en licens i priset enligt 1 §. Möjlighet ges att köpa extra 
licenser enligt självkostnadsprincipen, alltså den faktiska kostnaden 
som debiteras TJ för extralicenser.  

4 § Prissättning övriga tjänster 
 

Att TJ besöker beställaren en gång/år ingår i priset 
enligt 1 §.  

Extrabesök av representanter ifrån TJ ute hos 
beställaren.  

 

Pris: 5643 kr 
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Tillhandahållande av rapporter som tidigare sänts 
till beställaren under en viss period.3  
Antal rapporter är 20-150 
Antal rapporter är 151-300  
Antal rapporter är 301-450 

 
 

Pris: 1130kr 
Pris: 2259 kr 
Pris: 3389 kr 

4 § Årlig prisjustering 
Samtliga i detta dokument förekommande priser justeras årligen 
enligt SKLs prisindex för kommunal verksamhet, PKV och för år 
2023,har priserna justeras med 6%. De justerade priserna, vilka 
börjar gälla fr.o.m. 1 januari nästkommande år, fastställs av TJ per 
den 31 oktober innevarande år utifrån det då senast av SKL 
meddelade PKV.   

 
3 Detta innebär ett omfattande manuellt arbete på TJ.  
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