
 

 

               jan 2019

  

Rutin för ersättning för utförd hemtjänst i Värmdö 2019 
Ersättning för utförd hemtjänst baseras på ett av kommunfullmäktige bestämt pris. Ersättning 

betalas för utförd tid, registrerad per minut.  

 

Geografiska områden och zoner 
Kommunen är indelad i fyra geografiska områden: 

1. Gustavsberg      

2. Värmdölandet (Hemmesta)   

3. Djurö/Stavsnäs     

4. Ingarö       

 

Kommunen är också indelad i tre olika zoner med olika ersättningsnivåer: 

 Zon 1 - tätort 

 Zon 2 - övrig kommun 

 Zon 3 - glesbygd 

 

Ersättningsnivåer 2019 
 

 Peng i kronor per timme 
(extern utförare inkl. 1,6% 
momskompensation) 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 

tätort övrig 
kommun 

glesbygd 

Dag  425 464 544 

Kl. 06.00 - 19.00 (431.8) (471.4) (552.7) 

Kväll 453 491 581 

Kl. 19.00 - 22.00 (460.2) (498.9) (590.3) 

Helg  485 530 622 

Fre. kl. 19.00 - mån. kl. 06.00 (492.8) (538.5) (632) 

Storhelg 

 
541 

(549.7) 
590 

(599.4) 
692 

(703.1) 

Natt * 

Mån-tors kl. 22.00-06.00 
473 

(480.6) 
517 

(525.3) 
606 

(615.7) 

 

* utöver årsavtalet avseende nattpatrull m.a.o. främst kl. 22.00 - 23.00 
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Övriga ersättningar 
 

1. Ersättning för extraordinarie kostnader kan ges för, till exempel, vak och extra dyra 

resor i skärgården. Det är individuella behov som beslutas av biståndsmyndigheten i 

fall till fall.  

2. Ersättning för så kallad bomtid betalas ut förutsatt att hemtjänstutföraren saknar 

kännedom om att hemtjänstinsatsen inte går att utföra senast kl. 12.00 dagen före 

hemtjänstinsatsen skulle ha utförts. Ersättning för bomtid ska betalas ut för 

inplanerade hemtjänstinsatser 24 timmar räknat från den tidpunkt som 

hemtjänstutföraren fått information om inställd insats. 

3. Startersättning i form av ett engångsbelopp betalas med 1 200 kronor för varje ny 

brukare, gäller även personer med enbart larminsatser. I de fall som brukaren ska ha 

ett nyckelfritt lås ingår att boka tid med brukare och låssmed samt att närvara vid 

låsinstallationen.   

Registreringsrutiner 
1. Utföraren ska registrera, med kvittens, utförd tid och utförda insatser i kommunens 

elektroniska tidsregistreringssystem, Phoniro Care. Registreringen kan ske antingen 

med nyckelfritt lås eller med NFC tag. Se information på kommunens hemsida. 

2. Registrering utan kvittens ska enbart ske vid t.ex. ledsagning där man möts utanför 

hemmet. Skälen till att kvittens saknas ska alltid anges direkt i Phoniros app. 

3. Tekniska fel som medför att registrering inte går att göra enligt rutin ska anmälas till 

systemförvaltarna snarast, dock senast inom 6 timmar. 

4. Om, av olika skäl, kontakt saknas med Phoniro Care, ska blanketten ”Rapport – utförd 

hemtjänst i Värmdö kommun” istället användas hos brukaren. 

5. Tiderna som rapporterats manuellt enligt ovan kan registreras efteråt i Phoniro Care 

enligt punkt 2 eller rapporteras enligt punkt 6.   

6. Endast i undantagsfall kan efterregistrering godtas. Den ska då rapporteras på särskild 

blankett ”Debiteringsunderlag hemtjänst, registrerad tid” flik ”Efterregistreringar” och 

godkännas av chefen för biståndsenheten i samband med debiteringen. I annat fall 

ersätts inte insatsen. 

7. Vid dubbelbemanning ska den första omsorgspersonalen registrera tiden och insatsen 

som vanligt. Den andra ska registrera ”Dubbelbemanning” och inga insatser. Besök 

som innehåller enbart besöksegenskapen ”Dubbelbemanning” ersätts ej. 

8. Med utförd tid avses den tid då insatser utförts med början och slut i hemmet hos 

brukaren, med undantag för beviljade insatser som inte ska utföras i hemmet t.ex. 

social ledsagning. 

9. All annan tid utanför brukarens bostad räknas inte som utförd tid, t.ex. resor till och 

ifrån brukaren m.m.  

10. Stickprovskontroller av registreringen i Phoniro Care sker löpande.  

Beställning 
1. Biståndsenheten skickar en beställning till utföraren i Combine.  

2. Utföraren tar emot beställning och bekräftar i Combine att beställning tagits emot och 

godkänts. 

https://www.varmdo.se/omsorgochhjalp/hjalpihemmet/hemtjanst/nyckelfrialas.4.60e1e40d158dfb2a02c315d.html
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Genomförandeplan  
1. För att utföraren ska få ersättning ska en genomförandeplan vara framtagen och 

inskickad till biståndsenheten, via Combine, inom 21 dagar efter påbörjad insats. Om 

genomförandeplanen uteblir utgår ingen ersättning för tiden från och med dag 22 fram 

till dess att biståndsenheten tagit emot genomförandeplanen.  

2. En av den enskilde, alternativt dennes ombud, godkänd, utskriven och underskriven 

genomförandeplan ska vara förvarad i utförarens sociala akt.  

Faktureringsrutiner 
1. Ansvarig hemtjänstutförare redigerar eventuella felaktigheter i Phoniro och godkänner 

tiden. 

2. Överföringarna av utförd tid från phoniro till Combine sker varje tisdag och torsdag 

kl. 10.00. Efter varje veckas överföring går det inte att göra ändringar i inläst tid som 

gått över till Combine.  

3. Utföraren godkänner sedan utförda tider i phoniro i återrapporteringsvyn och avslutar 

med att spara tidrapporten. Godkännandet kan göras löpande under månaden men 

måste vara klart senast kl. 10.00 enligt tidplanen 2019:  

• 8 januari  

• 5 februari  

• 5 mars  

• 4 april  

• 7 maj   

• 4 juni  

• 4 juli  

• 6 augusti  

• 5 september   

• 3 oktober  

• 5 november  

• 5 december 

 

Om felaktiga utförda tider godkänts av misstag, ska detta anmälas till 

avgiftshandläggare senast klockan 17:00 samma dag som för när godkännande i 

phoniro måste vara klart. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilka justeringar som 

behöver göras.  

4. Ovanstående datum är absolut sista dagen att godkänna återrapporterad tid inför 

fakturering till kund. 

5. Ansvarig biståndshandläggare granskar varje ärende och jämför beviljad tid mot 

utförd tid.  

6. Biståndsenheten skapar debiteringsunderlag och skickar det till utföraren. Allt som 

sedan faktureras ska finnas med i underlaget.  

7. Utföraren fakturerar sedan biståndsenheten och bifogar nedanstående blanketter 

(underlag finns här) som underlag till fakturan för att den ska bli komplett och möjlig 

att granska. 

• Underlag för ersättning av bomtid, startersättning och eventuell efterregistrering. 

• Ekonomisk specifikation till faktureringsunderlag (alla utförare med elektronisk 

tidredovisning). 

https://www.varmdo.se/naringslivocharbete/tillstandreglerochtillsyn/hemtjanstutforare.4.73524e2413e64b1dd111c96.html
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• Månadssammanställning hemtjänst (vid tilläggsredovisning som inte kunnat 

läggas in i Phoniro Care). 

8. Faktura skickas till Gabriella Ledin, ref GABLED. 

9. Biståndsenheten granskar och betalar inkommen faktura enligt avtalade betalnings-

villkor. 

10. Tilläggsfakturering och kreditering av fakturor görs på separata fakturor. 

Faktura 
Fakturan ska innehålla: 

  

• Fakturaadress: 

Värmdö kommun 

Ref: gabled                        

Leverantörsfakturaservice VK001 

Box 101 

134 22 Gustavsberg 

• Fakturanummer 

• Fakturadatum 

• Fakturabelopp 

• Ev. momsbelopp 

• Organisationsnummer/VAT nummer/FA skattsedel 

• Plusgiro, bankgiro eller bankkonto inklusive clearingnummer 

 

Fakturor som saknar någon av ovanstående uppgifter kommer att returneras för komplettering 

innan betalning kan ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


