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Tjänsteprislista – 2022:01 
 

 

Tjänsteprislistan gäller om inget annat är skriftligt avtalat. 

Timtaxa 

Typ  Pris per tim  Exempel 

Support (Tekniker) 950 kr 
Klient- och användare support, print 
support, felsökning, administration 

Projekttid/Seniorkonsult 1 150 kr 
Serverinstallationer, serversupport, 

nätverk, säkerhet, brandvägg, migrering 
till Office 365 etc. 

IT-Chef som tjänst 1 250 kr IT-policys, strategiarbete etc. 

 

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms. 

TSI debiterar per påbörjad ärende minimum 30 min och där efter löpande med minimum 15 

minuters intervall. 

Restid och reskostnader 

Tid vid resor till och från kund debiteras enligt gällande timarvode.  

En besöksavgift på 395 kr exkl. moms tas ut för resor till kund inom radie av 15 km från TSI,s kontor. 

Besöksavgift inkluderar kostnad för bil, parkering och vägtullavgift. 

För resor utanför en radie av 15 km debiteras utöver restid även milersättning om 4kr/km samt 

eventuella övriga resekostnader såsom parkering, trängselskatter, m.m. 

Frakt 

TSI debiterar fraktkostnader som uppkommer i samband med transport och leverans av alla våra 

produkter. 

Övertid 

Övertid 1 – Ordinarie arbetsdagar (1) 17:00 – 20:00, 06:00 – 08:00 Ordinarie timtaxa x 1,5 

Övertid 2 – Ordinarie arbetsdagar (1) 20:00 – 06:00 samt lördagar 

och söndagar (2) 

Ordinarie timtaxa x 2,0 

Övertid 3 – Storhelg (3) och aftnar (4)   

 

Ordinarie timtaxa x 3,0 
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Definitioner  

(1) Ordinarie arbetsdagar – Med ordinarie arbetsdagar avser TSI helgfria vardagar måndag – fredag 

mellan kl. 08:00 och kl. 17:00 med lunchstängt mellan kl. 12:00 – kl. 13:00. 

 

(2)  Lördagar och söndagar – Med lördagar och söndagar avser TSI vanliga lördagar och söndagar 

som inte omfattas av definitionerna Storhelg (3) och Aftnar (4) enligt nedan 

 

(3) Storhelg – Med Storhelg avser TSI: Nyårsdagen, Trettondedag Jul, Långfredagen, Påskdagen, 

Annandag Påsk, Första Maj, Kristihimmelsfärdsdag, Pingstdagen, Sveriges nationaldag, Alla 

Helgons dag, Juldagen samt Annandag jul. 

 

Gäller kl. 00:00 – 23:59 

 

(4)  Aftnar - Med Aftnar avser TSI: Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Valborgsmässoafton, 

Pingstafton, Midsommarafton, Alla helgons afton, Julafton och Nyårsafton. 

 

Gäller kl. 00:00 – 23:59 
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