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Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda  
Kommun gällande valfrihet inom hemtjänst 
 

Ekonomisk ersättning för hemtjänstinsatser 
 

➢ Timersättning privata hemtjänstutförare, som utför alla typer av 

hemtjänstinsatser: 460 kr inklusive moms 

 

Tjänster av typen kommunal omsorg är enligt lagen normalt momsbefriade. 

Därför ska dessa utförare inte lägga moms på fakturan till Kommunen och 

behöver inte heller betala in någon moms till Skatteverket. Dock ingår i denna 

timersättning en momskompensation för att upprätthålla konkurrensneutralitet 

gentemot den kommunala hemtjänsten (2,5 %). 

➢ Timersättning privata hemtjänstutförare, som utför enbart 

serviceinsatser: 453 kr exklusive moms (25 %) 

 

I de fall utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten momspliktig, 

eftersom tjänsten därmed inte kan anses ha karaktär av kommunal omsorg. 

Utförare som endast utför servicetjänster ska därför lägga på moms på det 

fastställda timpriset vid fakturering. 

Timersättningen skall täcka 

• Personalkostnader (lön, PO samt sociala avgifter) 

• Kringtid  

• Övriga kostnader 

• OH Ledning och administration (7 %) 
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Exempel 1: 

Kalles Superstäd utför enbart serviceinsatser för Kommunen. Han har under 

januari månad utfört 20 timmar städ och 20 timmar tvätt och skall nu fakturera 

Kommunen för detta. Kalle räknar då såhär: 

  40 timmar á 453 kr 18 120 kr 

Moms 25 %  4 530 kr 

= 22 650 kr 

Kalle har nu fått betalt för personalkostnader, kringtid, övriga kostnader samt 

ersättning för OH-kostnader för ledning och administration. Han får i 

timersättningen ingen så kallad momskompensation eftersom han som vilket annat 

serviceföretag som helst lägger moms på fakturan. Momsen specificeras tydligt på 

egen rad för att både Kommunen och Kalle skall kunna redovisa den korrekt 

gentemot Skatteverket. 

 

Exempel 2: 

Kalles Omtänksamma Omsorg utför både serviceinsatser och omsorgsinsatser för 

Kommunen. Han har under januari månad utfört 20 timmar städ och 20 timmar 

omsorg och skall nu fakturera Kommunen för detta. Kalle räknar då såhär: 

40 timmar á 460 kr 18 400 kr 

= 18 040 kr 

Kalle har nu fått betalt för personalkostnader, kringtid, övriga kostnader, 

ersättning för OH-kostnader för ledning och administration och så kallad 

momskompensation. Eftersom Kalle är utförare av kommunal omsorg blir hans 

verksamhet enligt lagen momsbefriad. Han skall därför inte lägga moms på 

fakturan till Kommunen men behöver inte heller betala in någon moms till 

Skatteverket. Kommunen kan dock i sin tur återsöka kostnader från staten för 

”köp av verksamhet från företag”. Därför ingår i timersättningen en 

momskompensation till Kalle för att upprätthålla konkurrensneutraliteten. 

Observera att exemplen ovan endast är till för att förtydliga ersättningsmodellen. 

Krav kring fakturans innehåll och specifikation finns beskrivet i 

förfrågningsunderlaget.  
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