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Ersättningssystem hemtjänst och hemsjukvård 

Beskrivning av ersättningssystemet  

Ersättningssystemet för hemvård bygger på brukarnas individuella behov av 

insatser.  

Ersättning för hemvård baseras på biståndsbedömd tid samt tid för uppdrag om 

kommunal hälso- och sjukvård som är delegerad till undersköterska. 

Biståndsbedömd tid tillsammans med tid för uppdrag om kommunal hälso- och 

sjukvård utgör beställd tid.  

I de fall uppdraget inte avser hel månad utgår ersättning med det antal dagar som 

brukaren har fått insatsen verkställd/utförd. 

Grundersättning för beviljade insatser enligt socialtjänstlagen  

Grundersättning utgår till utföraren för beviljade insatser. 

Ersättning för kommunal hälso- och sjukvård  

Grundersättning utgår till utföraren för uppdrag som utförs av delegerad 

undersköterska. 

 

Rutiner för ersättning 

Underlag för ersättning avseende hemtjänstinsatser  

Under månaden gör biståndsenheten löpande beställningar som avser beslut om 

insatser som skall utföras (nya, omprövningar och/eller ärenden som avslutas). 

Aktuella hemtjänstinsatser skall vara verkställda senast den sista varje månad.  

Underlag för ersättning för hemsjukvårdsinsatser  

Under månaden delegerar legitimerad kommunal hälso- och sjukvårdspersonal 

uppdrag till utföraren som ska utföras. Senast den 1:a i månaden efter, skall 

samtliga uppdrag vara verkställda som avser den senaste månaden.  
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Utbetalning av ersättning  

Underlag för ersättning hämtas från verksamhetssystemet Lifecare för utbetalning 

till utförarna. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.  

Påbörjad/avslutad insats och frånvaro  

Ersättning utgår när insatsen är verkställd i Lifecare. Första ersättningstillfället är 

när insatsen påbörjas (datum) och sista ersättningstillfället är när insatsen 

upphör/avslutas (datum).  

Retroaktiv ersättning, hemtjänstinsatser och hemsjukvårdsinsatser  

Avstämningen ska genomföras per den sista i månaden och därmed är underlaget 

godkänt. Det utgår inga retroaktiva ersättningar.  

Beslut om ersättning  

Det är socialnämnden som i internbudgeten inför varje verksamhetsår fastställer 

ersättningen. Under löpande verksamhetsår kan kommunfullmäktige besluta om 

reviderade ramar (ökning/minskning) som i sin tur påverkar ersättningsnivåerna. 

En förändring av ersättningsnivåerna under verksamhetsåret fastställs av 

socialnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 


