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Överenskommelse om ekonomisk ersättningsnivå mellan bosättningskommun och 

vistelsekommun för hemtjänst och hemsjukvård som utförs i annan kommun 

Bakgrund 

Utifrån aktuellt gällande avtal för hemsjukvård mellan Region Gävleborg har länets kommuner tagit 

fram en gemensam överenskommelse avseende principer och den ekonomiska ersättningsnivån för 

hemsjukvård när den utförs av annan kommun inom länet.  

Avtal för hemsjukvård finns på samverkanswebben  Hemsjukvård - Region Gävleborg 

(regiongavleborg.se). 

 

Socialtjänstlagen 2a kap. §§ 6-7 reglerar vistelsekommunens skyldigheter att bistå 

bosättningskommunen med utredning och verkställighet av beviljade insatser.  

Denna överenskommelse omfattar en gemensamt fastslagen princip och ekonomisk ersättningsnivå 

när hemtjänst utförs av annan kommun inom länet. 

 
Stödjande dokument som rör socialtjänstlagens bestämmelser:  

• Meddelandebladet nr 3/2011 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och 
vistelsekommun– nya bestämmelser den 1 maj 2011 

• Socialstyrelsens föreskrift SFS 2011:328 

• SKL´s cirkulär 2011:29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/samverkan-och-avtal/kommun--och-regionsamverkan/hemsjukvard/
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/samverkan-och-avtal/kommun--och-regionsamverkan/hemsjukvard/


 
Hemsjukvård  
Övertagande av hemsjukvårdsinsatser ska föregås av en gemensam planering med samtliga berörda 
parter för att säkerställa att vården sker på ett patientsäkert sätt. 
Vid vistelse som varar upp till fyra veckor behåller hemkommunen uppföljningsansvar och 
bedömning av hjälpmedel, om vistelsen (i undantagsfall) varar mer än fyra veckor tar den 
mottagande kommunen ansvar för uppföljning och bedömning av hjälpmedel. Uppstår nya behov 
under tid i vistelsekommunen kontaktas ansvariga inom hemsjukvården i bosättningskommunen. 
Antal timmar beräknas på den totala tidsåtgången hos patient. I timersättningen ingår ersättning för 
administration, resor m m.  
Ersättningsnivån är för 2021 är 455 kronor per timme, årlig uppräkning enligt PKV-index. 
 
Hemtjänstens insatser 
Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen vid verkställighet av: 

• Omvårdnadsinsatser 

• Serviceinsatser 

• Trygghetstelefon/larm (tid för att installera och ta bort)  

• Leverans av måltider (den tid det tar att leverera hos kund). 
Antal timmar sker utifrån utförd tid hos brukaren. I timersättningen ingår ersättning för 
administration, resor m m.  
Ersättningsnivån för år 2021 är 371 kronor per timme, årlig uppräkning enligt PKV-index. 
 

Revidering av överenskommelsen 

Överenskommelsen revideras när någon part aktualiserar behov eller om lagstiftning ändras.  
 
 
 


