Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2017
Bakgrund
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.
Flera kommuner har tidigare föreslagit att VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet
ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
VästKoms styrelse beslutade den 30 mars 2012 att rekommendera de 49 kommunerna i länet, att
ersättningsnivån dem emellan, när det gäller hemtjänst, utgår från den hemtjänstersättning som
härleds från Lag om valfrihetssystem (LOV) som flera kommuner infört.
Sedan 2014 har VästKoms rekommendation baserats på ett genomsnitt för timersättningen hos
länets LOV-kommuner samt att justering sker årligen i enlighet med SKL:s årliga nationella
kartläggning av hemtjänstersättning hos LOV- kommuner. Ersättningsnivån för länets kommuner
2016 rekommenderades till 383 kr/timma genom beslut i VästKoms styrelse 2016- 02-16.
Beredning
SKL har under 2016 genomfört en motsvarande nationell kartläggning av hemtjänstersättning hos
LOV-kommuner som man genomförde 2014 och 2015. Denna undersökning visar att
timersättningen ökat med 2 % jämfört med föregående år. Förslaget är att VästKom tillämpar
samma nivåökning i rekommendationen till länets kommuner som SKL:s undersökning beskriver.
Detta innebär en rekommendation om 391 kr/timma 2017 vilket motsvarar en ökning av
ersättningen med 8 kr/timma jämfört med 2016.
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. Restid ingår i timersättningen.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför hemtjänstinsatsen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är överenskommit sig 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.

Ersättningsnivå 2017 för hemtjänst i annan kommun
Ersättningsnivån för 2017 är 391 kronor per timma (se ovan)
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