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Bilaga 
Datum: 2023-02-09 
Diarienummer: VON 2022/0007 

Ersättningsbelopp till leverantör 
inom hemtjänst 2023 
 
För år 2023 föreslås ersättningsbelopp till leverantörer inom hemtjänst enligt 
underlag i tabellen nedan.  
 
I pengen till enskilda leverantörer ingår momskompensation med 3%. 
Ersättningsbeloppen ska täcka leverantörens samtliga kostnader. 
Serviceinsatser som utförs i gemensamma hushåll delas på brukarna och därav 
delas också ersättningen för insatsen till utförarna, undantag är serviceinsatsen 
”matsalshjälp”. 
 

Ersättningsbelopp 
 
Hemtjänst SoL 

Enskild leverantör 

Insats 2023 Ersättningsfrekvens 

Uppstart (planeringstid). 800 kronor Per ny brukare. 

Besöksersättning. Tätort:  
40 kronor 
Landsbygd:  
100 kronor 
Glesbygd: 
160 kronor 

Per besök. 

Besöksersättning, gemensamt 
hushåll. 

Tätort:  
20 kronor 
Landsbygd: 
50 kronor 
Glesbygd: 
80 kronor 

Per besök. 
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Personlig omvårdnad   

Duscha. 107,50 kronor Per tillfälle. 

Tvätta sig. 35,83 kronor Per tillfälle. 

Klä sig. 35,83 kronor. Per tillfälle. 

Äta och dricka.  57,33 kronor Per tillfälle. 

Sköta kroppsvård (hårvård, 
nagelvård och så vidare). 

35,83 kronor Per tillfälle. 

Sköta toalettbehov. 35,83 kronor Per tillfälle. 

Få hjälp med egenvård.  35,83 kronor Per tillfälle. 

Förflyttning 50,17 kronor Per tillfälle. 

Insats i barnfamilj. 400 kronor Per timme.  

Serviceinsatser   

Inköp i butik samt skriva 
inköpslista. 

272 kronor Per tillfälle med tak, 
max fyra gånger i 
månaden.  

Enklare inköp. Exempelvis 
digitala inköp/stöd runt inköp 
(packa upp varor/hämta färdiga 
matkassar och 
liknande)/kompletteringsinköp. 

200 kronor Per tillfälle med tak, 
max tre gånger i 
månaden.  

Ärende.  215 kronor Per tillfälle med tak, 
max fyra gånger i 
månaden. 

Bereda måltid. 107,50 kronor Per tillfälle. 

Matsalshjälp. 86 kronor Per tillfälle. 

Leverans av matlåda.  129 kronor Per tillfälle.  

Avlägsna hushållsavfall. 120 kronor Per månad. 

Bäddning. 35,83 kronor Per tillfälle. 

Renbäddning. 71,67 kronor Per tillfälle. 

Städa köksutrymmen och 
köksredskap (exempelvis diska). 

35,83 kronor Per tillfälle. 
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Städning av bostad. 650 kronor Per månad. 

Extra städning (kortare städning 
av exempelvis toalett eller golv). 

57,33 kronor Per tillfälle.  

Tvätt. 450 kronor. Per månad. 

Extra tvätt (kortare tvätt till 
brukare som exempelvis har 
urininkontinens). 

71,67 kronor Per tillfälle. 

Trygghetsinsatser/ledsagning/ 
anhörigstöd 

  

Tillsyn. 35,83 kronor Per tillfälle. 

Trygghetsringning. 35,83 kronor Per tillfälle.  

Trygghetslarm utryckning. 400 kronor Per timme. 

Promenadhjälp/social aktivitet. 400 kronor Per timme. 

Ledsagning. 400 kronor Per timme. 

Avlösning. 400 kronor Per timme. 

 

Helen Ädehl 
Sakkunnig 
 

 


