
 

 

 
Förändrad modell för ersättning till utförare av hemtjänstinsatser  

 
Socialnämnden beslutade 2013-12-19 om att vissa förändringar skulle 

genomföras i ersättnings och resursfördelningsmodellen för hemtjänst i 
kommunen. (Socialnämndens beslut 2013-12-19 § 197, Dnr 2013-21 706) 
 

Den förändrade modellen innebär att utförande enhet ersätts utifrån, den för 

enheten, totalt beräknad tidsåtgången för biståndsbeviljade insatser. Ett 

schablontillägg på 25 % av beräknad tidsåtgång utgår till enheter som utför 

ordinerade och delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter. 

 

Syftet med förändringen är att få en större flexibilitet i utförandet av insatser 

och en förenklad administration. 

 

Förändringen ska enligt beslutet genomföras från 2014-04-01. 

 

 

Kort sammafattning av den nya modellen för ersättning och 

resursfördelning: 

 

Biståndsbedömning 

Biståndsbedömarna fattar beslut om insatser och gör en bedömning av 

tidsåtgång för att utföra insatserna. Ingen samordning av tid för HSL insatser 

görs. Insatserna registreras i Safe doc. 

 

Beställning 

Utförare av insatser får sin beställning i Safe doc. 

 

Uppföljning 

Mobipen används på samma sätt som idag för uppföljning. Det är inga 

förändringar avseende hur mobipen ska användas. All registrering av utförd 

tid (duttning) ska göras som tidigare. 

 

Ersättning 

Ersättning till utförare, kommunal och privat, utgår för den tid som samtliga 

personer med insatser från enheten tillsammans genererar. Således läggs 

den bedömda tidsåtgången för varje brukare i enheten ihop och bildar 

underlag för vilken ersättning eller resursfördelning som skall utgå. För 

enheter som utför personlig omvårdnad utgår ett tillägg på 25 % av totalt 

bedömd tid för utförande av Hälso- och sjukvärdsinsatser. 

 

Brukarnas avgifter 

Brukarnas avgifter påverkas inte då de även fortsättningsvis faktureras för 

utförd tid. Utförd tid hämtas från Mobipen 



 

Syfte med förändringen 

 

Ökad flexibilitet 

 

Brukaren skall få de insatser de blivit beviljade utförda utan att den bedömda 

tiden skall styra. Vissa dagar går det fortare andra dagar tar det mer tid.  

 

Minskad administration 

 

Samordning av tider för hälso-och sjukvårdsuppgifter och 

omvårdnadsuppgifter görs inte. Ett schablontillägg för HSL tider utgår 

 

Ersättning utgår direkt för bedömd tidsåtgång ingen avräkning mot utförd tid 

sker. Detta möjliggör även flexibilitet enligt ovan. 

 

 

Till denna information bifogas: 

 

”Ersättning till utförare av insatser i hemtjänsten” 

 

”Rutiner för beställning av insatser och bedömning av tidsåtgång för 
insatser inom hemtjänst” 

 
”Rutin för samråd i Marks kommun”  
 

 
Eventuella frågor kan ställas till Karina Svensson, tfn 0320-217647, eller via 

mail karina.svensson@mark.se 
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