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Rekommendation om belopp för hemtjänst
och hemsjukvård i annan kommun för 2022
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Ersättningsnivåerna i enlighet med VästKoms rekommendation för 2022, med 441 kronor
per timma för hemtjänst och 744 kronor per timma för hemsjukvård, fastställs.

Sammanfattning

Ärendet avser ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
annan kommun än hemkommunen. Enligt beslut i VästKoms styrelse 2022-03-08 § 16
rekommenderas kommunerna att för egen del besluta om ersättningsnivån 441 kronor per
timma för hemtjänst och 744 kr per timma för hemsjukvård under 2022.
Stadsledningskontoret bedömer att de ersättningsnivåer som VästKom rekommenderar
ligger i linje med Göteborgs Stads egna kostnader för hemtjänst och hemsjukvård.
Ärendet härleds till en administrativ årlig överenskommelse mellan 49 kommuner i
Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen innebär att färre frågor som skulle kunna
leda till oenigheter inte behöver hanteras av kommuner och tjänstepersoner.

Bedömning ur ekonomisk dimension

När det gäller hemtjänst föreligger inte samma ersättningssystem som Göteborgs Stad har
inom ramen för LOV-systemet, vilket innebär att timersättningarna inte är jämförbara.
VästKoms rekommenderade ersättningar utgår från bedömd/beställd tid och Göteborgs
ersättningssystem enligt förfrågningsunderlag för LOV utgår från den tid som utförs hos
den enskilde. Det innebär att beställare och utförare inom äldre samt vård och
omsorgsnämnden respektive beställare inom nämnden för funktionsstöd behöver förhålla
sig till olika ersättningssystem.
De av VästKom rekommenderade ersättningsnivåer under 2022, med beaktande av att det
är olika ersättningssystem, bedöms ligga i linje med Göteborgs Stads egna kostnader för
hemtjänst och hemsjukvård.
Förslag till ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård berör verksamheterna och
har inte effekt på den enskildes avgift.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.
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Bedömning ur social dimension

De rekommenderade ersättningsbeloppen gäller all hemtjänst och hemsjukvård vid
tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen, oavsett den enskildes ålder, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuella läggning, etniska bakgrund, religion
eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, eller ekonomiska förutsättningar. Den som
beviljats hemtjänst eller erhåller hemsjukvård ska få det på lika villkor och av god
kvalitet.

Bilagor

1. VästKoms styrelseprotokoll 2022-03-08
2. VästKoms rekommendation – Ersättning för hemsjukvård i annan kommun under
2022.
3. VästKoms rekommendation – Ersättning för hemtjänst i annan kommun under 2022.
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Ärendet

VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna inom Västra Götalandsregionen att
följa föreslagna ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig
vistelse i annan kommun än hemkommunen.

Beskrivning av ärendet

Sedan 1 januari 1999 har kommunerna inom Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) kan en region ge sjukvård till personer som
vistas i regionen utan att vara bosatta där. Samtliga regioner i landet har ett avtal, det så
kallade riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen när vård
ges av annan region än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat
kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal, vilken också tillämpas inom ramen
för aktuellt ärende.
Avseende hemtjänst trädde nya regler i kraft 1 maj 2011 (SFS 2011:328) som innebar att
vistelsekommunen mot ersättning ska verkställa bosättningskommunens beslut om
hemtjänstinsatser. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som
VästKom årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Rekommenderade ersättningsnivåer
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för 2022 satt till 744 kr per timma. För faktureringsrutin, se bilaga 2.

Ersättningsnivån för hemtjänst innebär en höjning med 1,9 procent och baseras på
innevarande års omsorgsprisindex (OPI). Enligt beslut i Sveriges Kommuner och
regioners styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett OPI.
Ersättningsnivån för 2022 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation
441 kr per timma. För faktureringsrutin, se bilaga 3.
Sammanfattningsvis innebär detta utifrån beslut i VästKoms styrelse 2022-03-08 § 16, att
kommunerna rekommenderas att för egen del besluta om ersättningsnivån 441 kronor per
timma för hemtjänst och 744 kr per timma för hemsjukvård under 2022.

Stadsledningskontorets bedömning

Ärendet härleds till en administrativ årlig överenskommelse mellan 49 kommuner i
Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen innebär att färre frågor som skulle kunna
leda till oenigheter inte behöver hanteras av kommuner och tjänstepersoner.
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Stadsledningskontorets bedömning är att de ersättningsnivåer som VästKom
rekommenderar ligger i linje med Göteborgs Stads egna kostnader för hemtjänst och
hemsjukvård.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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PROTOKOLL

VästKom Styrelse
Plats och tid:

Via Teams
2022-03-08
Kl. 9:00-11:00

Beslutande:
Axel Josefson, GR
Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal
Annette Carlson, Boråsregionen
Bengt Hilmersson, Boråsregionen
Jessica Rodén, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR
Marith Hesse, GR
Marina Johansson, GR
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal
Paul Åkerlund, Fyrbodal
Johan Abrahamsson, Skaraborg
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Jonas Sundström, Skaraborg

Övriga
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Magnus Haggren, Boråsregionen
Kristofer Svensson, Skaraborg
Helena Söderbäck, VästKom
Johanna Hansson, VästKom
Föredragande §13
Karl Fors, VästKom
Föredragande §14 och 15
Anneli Bjerde, VästKom
Föredragande §19
Maria Sigroth, GR
Frånvarande
Katarina Jonsson, Skaraborg
Liselotte Fröjd, Fyrbodal
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Johanna Hansson, sekreterare VästKom

Axel Josefson
Ordförande
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Ulf Olsson

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073,
402 22 Göteborg
Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-post:
info@vastkom.se
www.vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Ulf Olsson.
Välkommen även till Jessica Rodén (s) från Mark som ersätter Stefan Carlsson i VästKom styrelse.

§ 10

Lägesrapport från VD
Föredragande Helena Söderbäck
Se bifogat material
VD-rapport 22-03-08

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 11 VästKom – att rusta för framtiden”
Föredragande Helena Söderbäck
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande 20220301 Att rusta för framtiden
Presentation av Förslag till handlingsplan. Tre frågor som medskick till Kommunalförbunden.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna handlingsplanen som en utgångspunkt för det fortsatta
utvecklingsarbetet inom VästKom med stöd av Governorapporten ”VästKom – att rusta för framtiden”.
Styrelsen kommer att arbeta vidare med handlingsplanen vid mötet 22-05-10 under förutsättning att mötet
genomförs med ledamöterna på plats.
VD får i uppdrag att ta fram ett underlag med de frågeställningar som ska beredas inom respektive förbund
som en förberedelse inför det kommande styrelsemötet samt att sammanställa inkomna synpunkter från
kommunalförbunden.

§ 12 Årsredovisning 2021
Föredragande Helena Söderbäck, VästKom
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande Årsbokslut 20220308
Årsredovisning 2021 20220225
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 och överlämnar denna till revisorerna
och föreningsstämman för behandling.

§ 13 Lägesrapport FVM
Föredragande Karl Fors, VästKom
Se bifogat material
Reklamation FVM - kommunpresentation
Projektdirektiv Kommun-FVM 190618
Underlag till Programstyrgruppen
Genomgång av presentation från informationsmöten för koordinerat reklamationsförfarande till Cerner. 49
kommuner lämnar in reklamation till Cerner Sverige AB då avtalet inte har uppfyllts.
VästKom Styrelse
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Beslut: Styrelsen noterar informationen.

§ 14

Färdplan Nära vård
Föredragande Anneli Bjerde
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande Färdplan VästKom styrelse 220308
Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Missiv Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
VästKoms styrelse 220308 HoS-avtal Färdplan

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära
vård och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att
anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. .

§ 15 HoS-avtalet
Föredragande Anneli Bjerde, VästKom
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande HoS-avtalet VästKom styrelse 220308
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
Diskussion förs om vad som händer om en kommun inte ställer sig bakom avtalet. Konstateras att det blir
stora svårigheter då det reviderade Hälso-och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal med delar som är lagstadgande
för kommun och region.

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna
beslut och teckna avtal med VGR.
Protokollsanteckningar:
Marina Johansson (S), GR, deltar inte i beslutet.
Marina Johansson (S), GR, antecknar följande till protokollet:
”Jag anser att sammantaget har inte stadens remissvar avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet
omhändertagits i den omfattning som jag hade önskat. Avtalet är nu i stort sett 20 år gammalt och har reviderats
flera gånger under åren. Det behövs ett omtag med avtalet i sin helhet. Jag hade gärna sett att man tagit hänsyn
till stadens synpunkter vad gäller exempelvis avtalstiden som jag anser är alltför lång, och en tydligare markering
kring att det därefter ska till ett helt nytt avtal.
Marina Johansson (s) ”

VästKom Styrelse
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§ 16 Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Se bifogat material
Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Hemsjukvård i annan kommun 2022
Hemtjänst i annan kommun 2022
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en
ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än
hemkommun, enligt nedan.
∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma.

§ 17 Förändrad representation från GR i SRO
Föredragande Helena Söderbäck
Se bifogat material
Protokollsutdrag §339
Ny representant från GR till SRO, Nina Miskovsky (m) ersätter Kent Lagrell (m).
Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 18 Rekryteringsprocess ny VD VästKom
Föredragande Helena Söderbäck och Axel Josefson
Se bifogat material
Förslag tidplan rekrytering ver 2
Rekryteringsprocess VD VästKom ver 2
Genomgång av rekryteringsprocessen.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen.

§ 19 Beredning inför BHU mötet den 8 mars. Nästa BHU 10 maj.
Se särskild kallelse
Fortsatt samverkan regional fysisk planering diskuterades.
Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på
Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.

§ 20 Övriga frågor
Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.
Gitte tillträder 2 maj 2022. Helena Söderbäck fortsätter som tf. VD i VästKom på 50% fram till sista augusti
2022.

VästKom Styrelse
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Tack till förbundsdirektör Jeanette Lämmel som lämnar Fyrbodals kommunalförbund för nya
utmaningar.

VästKom Styrelse

Protokoll Styrelsen 8 mars 2022

5

Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 _ver 2
Slutgiltig revideringsrapport
Skapad:

2022-03-15

Av:

Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)

Status:

Signerat

Transaktions-ID:

CBJCHBCAABAA3stwSnD_K2kgPHnezTb4Eq372dVpSafU

2022-03-18

”Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 _ver 2” – historik
Dokumentet skapades av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2022-03-15 - 15:44:43 GMT– IP-adress: 213.66.202.205

Dokumentet skickades med e-post till Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se) för signering
2022-03-15 - 15:45:28 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se) för signering
2022-03-15 - 15:45:28 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) för signering
2022-03-15 - 15:45:28 GMT

Dokumentet har e-signerats av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Signaturdatum: 2022-03-15 - 15:45:40 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.66.202.205

E-postmeddelandet har visats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
2022-03-15 - 15:51:32 GMT– IP-adress: 104.28.31.64

E-postmeddelandet har visats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
2022-03-17 - 07:04:39 GMT– IP-adress: 172.226.52.21

Dokumentet har e-signerats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
Signaturdatum: 2022-03-18 - 08:17:43 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 148.160.250.6

E-postmeddelandet har visats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
2022-03-18 - 14:24:28 GMT– IP-adress: 62.88.128.75

Dokumentet har e-signerats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
Signaturdatum: 2022-03-18 - 14:24:48 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 62.88.128.75

Avtal har slutförts.
2022-03-18 - 14:24:48 GMT

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare"
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.
Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.
Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt till 744 kr/timma.
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för 2022 satt till 744 kr/timma.
Faktureringsrutin hemsjukvård
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som
ska ges innan fakturering sker.
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Postadress: Box 5073, 40222 Göteborg
Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022
Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a.
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Hemtjänst
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI) 1.
Ersättningsnivån för 2022 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation
441 kr/timma.
Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet,
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas
om sådan krävs.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.

1

https://skr.se/download/18.13d8be6b17d669a65b86e6c9/1639132534915/21046.pdf
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