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Ersättningsnivåer för hemtjänst och 
hemsjukvård i annan kommun 2020 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

VästKoms rekommenderade ersättningsnivåer under 2020 med 426 kronor per timma för 
hemtjänst och 688 kronor per timma för hemsjukvård fastställs. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommunen. VästKoms styrelse rekommenderar 2020 
kommunerna att för egen del besluta om ersättningsnivån 688 kr per timma för 
hemsjukvård och 426 kronor per timma för hemtjänst. Stadsledningskontoret bedömer att 
de ersättningsnivåer som VästKom rekommenderar ligger i linje med Göteborgs Stads 
egna kostnader för hemtjänst och hemsjukvård. 

Inför 2020 års sommarvistelser har flera kommuner tagit beslut om att inte verkställa 
hemtjänst åt andra kommuner med bakgrund av Corona/Covid-19 situationen. 
Regeringen har blivit uppvaktad från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt 
enskilda kommuner om att få en lättnad i frågan om att verkställa tillfällig hemtjänst. 
Någon lagändring har inte kommit till stånd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De av VästKom rekommenderade ersättningsnivåer ligger i linje med Göteborgs Stads 
egna kostnader för hemtjänst och hemsjukvård. 

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

Bedömning ur social dimension 
Hemtjänst och hemsjukvård kan ges till personer i alla åldrar. Ersättningsbeloppen gäller 
alla åldrar. Hemtjänst och hemsjukvård ska ges på lika villkor och vara av god kvalitet för 
både kvinnor och män, utrikes födda och inrikes födda, oavsett ålder, bostadsort, 
utbildning och ekonomiska förutsättningar. Hemtjänsten är till stor del en 
kvinnodominerad verksamhet. På grund av att kvinnor lever längre än män så har fler 
kvinnor än män hemtjänst. En hög andel av de anställda inom hemtjänsten är kvinnor. 
Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ställer krav på att en vårdgivare ska 
bedriva en god och säker vård och att bedriva systematiskt kvalitetssäkerhetsarbete. En 
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god vård innebär att den ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, 
jämlik och tillgänglig. 

 

 

Bilagor 
1. Styrelseprotokoll VästKom 2020-03-24 

2. VästKoms rekommendation- Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2020 
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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. 

Ansvaret för hälso- och sjukvård till befolkningen utgår från folkbokföringsbegreppet och 
inte från vistelsebegreppet som är socialtjänstens utgångspunkt. Ersättning för 
hemsjukvårdsinsatser mellan folkbokföringskommun och vistelsekommun har 
förekommit under många år. 

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. 

VästKoms rekommendation 

Hemtjänst 
VästKom har sedan 2011 rekommenderat ersättningsnivåer för hemtjänst vid tillfällig 
vistelse i annan kommun än hemkommunen, till de 49 kommunerna inom Västra 
Götalandsregionen. 

För 2020 rekommenderar VästKom 426 kronor per hemtjänsttimma. Tidigare har 
ersättningsnivån baserat sig på innevarande års omsorgsprisindex (OPI). På grund av att 
löneavtal 2020 inte är klara har det inte varit möjligt att använda detta index. Istället har 
årets ersättningsnivå baserats på ett snitt av höjningarna under senaste tio åren (2,6 
procent).  

I rekommendationen finns också en faktureringsrutin som tydliggör att hemkommunen 
ska handlägga den enskildes ansökan om hemtjänst samt fatta beslut om omfattningen av 
insatsen. Innan beslut lämnas till den enskilde ska hemkommunen och vistelsekommunen 
stämma av verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i 
timersättningen. Det ankommer på den utförande kommunen att hos hemkommunen 
förankra omfattningen på den hemtjänst som ska utföras innan fakturering sker. 

Hemsjukvård 
För hemsjukvård rekommenderas kommunerna att under 2020 följa det belopp som 
fastställs av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2020 satt 
till 688 kronor per timma. Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 procent i enlighet 
med prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) 

I rekommendationen finns också en faktureringsrutin där det framgår att när en patient 
begär hemsjukvård ska vistelsekommunen stämma av med hemkommunen om 
omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till enskilde. När omfattningen på 
insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restiden inräknas om sådan krävs. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Utgångspunkterna skiljer sig åt avseende ersättning för hemtjänst respektive hälso- och 
sjukvård. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4) 
   
   

För hemtjänst gäller att utförandekommunen i enlighet med 2 a kap. 6§ socialtjänstlagen, 
ska verkställa det biståndsbeslut som hemkommunen beslutat. I 7 § samma kapitel anges 
att bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. 
Det är i anslutning till detta som VästKom arbetat fram förslag på ersättningsnivåer och 
som styrelsen rekommenderar kommunerna i Västra Götalandsregionen att för egen del 
besluta om en ersättningsnivå. 

När det gäller hemsjukvård utgår ansvarsfrågan mellan folkbokföringskommun och 
vistelsekommun från 3 § i hälso- och sjukvårdslagen. Ersättning för hemsjukvårdsinsatser 
mellan folkbokföringskommun och vistelsekommun har förekommit under många år. 

Stadsledningskontorets bedömning är 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.  

Inför 2020 års sommarvistelser har flera kommuner tagit beslut om att inte verkställa 
hemtjänst åt andra kommuner med bakgrund av Corona/Covid-19 situationen. 
Regeringen har blivit uppvaktad från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt 
enskilda kommuner om att få en lättnad i frågan om att verkställa tillfällig hemtjänst. 
Någon lagändring har inte kommit till stånd.  

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Till VästKoms styrelse 2020-03-24 

 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 
  
Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 med 426 kr/timma. 
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 med 688 kr/timma. 

 
Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2020 rekommenderas till 426 kr/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst. Ersättningsnivån har tidigare baserat sig på innevarande års omsorgsprisindex 
(OPI) 1. På grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats (mars 2020) är det inte möjligt att 
använda 2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats på ett snitt av höjningarna 
under de senaste tio åren (2,6 %). 
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2020 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är 
för 2020 satt till 688 kr/timma.  

Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2019-12-13).  
 
Bilagor:  

∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 

∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 
 
 
Ann-Charlotte Järnström    Anneli Assmundson Bjerde  
Direktör VästKom      Chef välfärdsutveckling, VästKom 
 

 
1 https://skr.se/5.7ac7d9cf16ef9a6cd17dfbc0.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular 
2 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  

http://www.vastkom.se/
https://skr.se/5.7ac7d9cf16ef9a6cd17dfbc0.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html
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Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 
 

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.  

Ersättningsnivån har tidigare baserats på innevarande års omsorgsprisindex (OPI) 3. På 
grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats (mars 2020) är det inte möjligt att använda 
2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats på ett snitt av höjningarna under de 
senaste tio åren (2,6 %). 

 

Ersättningsnivån för 2020 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
426 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. 
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Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 
 

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 2020 är satt till 688 kr/timma.  
 
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK4 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2019-12-13). 
 

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. 

 
4 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  

http://www.vastkom.se/
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