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Påslag för vissa personal- och administrationskostnader enligt avtal mellan kommun 
och landsting avseende hemsjukvård m m 
 
De principavtal som ligger till grund för de årliga överenskommelserna mellan 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet om omkostnadspålägg förutsätter att 
omkostnadspåläggen debiteras/ alternativt slutligt regleras (jfr 
ambulansavtalet) årsvis i efterskott. De pålägg som meddelas för användning ett visst 
år skall därför grundas på nivån för arbetsgivaravgifter m m föregående år. 
 
Det har framkommit att oklarhet rått i vissa fall under senare år om tillämpningen av 
ovannämnda regel, något som kan ha sin förklaring i att principavtalen träffades för 
många år sedan. I syfte att skapa klarhet i tillämpningen återger vi som exempel den 
paragraf i avtalet avseende hemsjukvård som regeln grundas på. Vidare har 
överenskommelse nåtts mellan förbunden om procentsatser för den 
debitering/slutliga avräkning som sker såväl 1989 som 1990. 
 
§  3 
 
"Kommunen äger att efter rekvisition erhålla ersättning kvartalsvis i efterskott i vad 
avser § 2, punkt a) samt årsvis i efterskott i vad avser punkterna b) och c)." 
 
Punkt 2 a) avser löner och resekostnadsersättning, medan punkterna b) och c) avser 
omkostnadspålägg för sociala förmåner respektive för 
administrationskostnader, dvs de pålägg som avses med detta cirkulär. 
 
För debitering 1989 och för slutlig reglering 1989 har överenskommelse träffats om 
oförändrade procentsatser i förhållande till de i cirkulär 1988:105 meddelade för 1988. 
Dessa procentsatser återges nedan under rubriken 1989. 
 
Under rubriken 1990 återges de överenskomna omkostnadspåläggen för 
debitering/reglering 1990. Påläggen ökar med en procent beroende på ökningar från 
1988 till 1989 av ATP, andel av arbetsmiljöavgift från och med 1 september 1989 samt 
mindre ökningar av avtalsenliga avgifter och kompletteringspension. 
 
    1989   1990 
 
1  Hemsjukvård; normalavtal enligt cirkulär K 5/1968 
(stadsförbundets cirkulär K 9/68). 
 
Sociala förmåner enligt § 2 b)    59 %    60 % 
Administrationskostnader enligt § 2 c)   7 %    7 % Totalt  
   66 %    67 % 
 
2  Skolhälsovård; normalavtal enligt skrivelse 
11.12.1970, kompletterat enligt cirkulär 94/71. 
 



Sociala förmåner och administrationskostnader  66 %    67 % 
 
3  Ambulanssjukvård; ramavtal 1987-11-12 
(cirkulär 1987:154). 
 
Sociala förmåner 
-  heltidsanställda brandmän    57 %    58 % 
-  deltidsanställda brandmän    41 %    42 % 
-  ambulansförare     57 %    58 % 
 
Administrationskostnader enligt alternativ 1   7 %     7 % (normalfallet) i 
kompletterande överenskommelse 
till ramavtalet. Alternativ 2 avser ett krontals- 
pålägg - se bilaga till cirkulär 1988:105 
 
4  Alarmeringstjänst; normalavtal 1976-06-03 
(cirkulär 76.74). 
 
Sociala förmåner enligt § 5, p 1   57 %    58 % 
Administrationskostnader enligt § 5, p 3    7 %     7 % 
 
Ytterligare upplysningar i anledning av detta cirkulär lämnas av Ture Granqvist, 
telefon 08 - 772 42 50 eller Karl Knutsson 08 - 772 42 54. 
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