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Överenskommelse om ”extrapeng/kompletterande
ersättning” för delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag
inom hemtjänsten
Dnr SN20/146

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att en ”extrapeng/kompletterande ersättning” för delegerade hälsooch sjukvårdsuppdrag om 313 kr per brukare utgår till utförare av hemtjänst fr o m 2021-0101. Denna ”extrapeng/kompletterande ersättning” utgår utanför ordinarie ersättningsmodell
och endast så länge Ekerö kommuns överenskommelser med vårdgivarna gäller.

Sammanfattning av ärendet
I Region Stockholm har regionen det formella ansvaret för hemsjukvården. Hos de personer i
Ekerö kommun som har hemtjänstinsatser utförs dock betydande hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende av hemtjänstens personal på delegation. Sett ur ett brukarperspektiv
är det positivt att hemtjänsten kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation då det
minimerar antalet besök hos den enskilde. Ingen ersättning har hittills utgått från Regionen
till kommunen. De av hemtjänsten utförda delegerade hälso-och sjukvårdsinsatserna utförs
istället inom ramen för den ersättning Ekerö kommun och socialnämnden utger till hemtjänstutförarna för beviljade service- och omvårdnadsinsatser.
Socialförvaltningen har under året fört dialog direkt med de aktörer som utfärdar
delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser i syfte att försöka komma fram till en
överenskommelse som ger kommunen viss ekonomisk kompensation för de delegerade
insatser som utförs. Vid socialnämndens senaste sammanträde 2020-11-05 förelåg förslag
till överenskommelse med Ekerö vårdcentral. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet
2020-11-05 § 107 ingå överenskommelse med Ekerö vårdcentral samt att ge socialchefen
mandat att ingå motsvarande överenskommelser med Stenhamra vårdcentral och Aleris
Närsjukvård AB. Socialnämnden beslutade vidare att ge socialförvaltningen i uppdrag att till
sammanträdet 2020-12-02 lämna lägesinformation i ärendet samt redovisa ersättning till
hemtjänstutförare 2021 och som inkluderar ersättning för delegerade hälso- och
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sjukvårdsinsatser.
Överläggningarna är nu slutförda och överenskommelser har nu även kunnat tecknas med
Stenhamra vårdcentral (fr o m 2020-12-01) och Aleris Närsjukvård AB (fr o m 2020-12-01).
Samtliga tre överenskommelser omfattar delegering av enklare hälso- och sjukvårdsinsatser
hos brukare med hemtjänst och innebär att vårdgivarna ersätter Ekerö kommun per utförd
hälso- och sjukvårdsinsats (besök i hemmet). Ersättningen följer de nivåer som Region
Stockholm reglerar i förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
samt basal hemsjukvård under jourtid. I och med nytt förfrågningsunderlag för 2021, utgår
en fördelning av den totala sammanräknade ersättningen för hembesök (grundersättning för
besök av undersköterska samt extra ersättning för besök i hemmet) med 55% till Ekerö
kommun och 45% till Ekerö Vårdcentral, Stenhamra Vårdcentral respektive Aleris
Närsjukvård AB.
Antalet delegeringar är i ett nuläge inte helt säkerställt men baserat på ett antagande om att
70.000 delegeringar utförs under 2021 erhåller Ekerö kommun/socialnämnden en intäkt om
8,1 mnkr under förutsättning att avtalen fortsätter gälla januari t.o.m. december år 2021.
Ersättningen till utförare av hemtjänst i Ekerö kommun för 2021 är i och med
kommunfullmäktiges beslut om driftbudget för 2021-23 fastställd. Ersättningen per timme
för hemtjänst är för 2021 oförändrad (d v s samma ersättning som under 2020).
I och med att överenskommelser kunnat ingås med de tre vårdgivarna om ersättning för
delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag föreslås att 20 % (motsvarande ca 1,6 mnkr) av den
intäkt som Ekerö kommun/socialnämnden beräknas få utgår till hemtjänstens utförare.
Denna föreslås i så fall utgå som en ”extrapeng/kompletterande ersättning” per brukare
motsvarande 313 tkr per månad fr o m 2021-01-01.
”Extrapengen/den kompletterande ersättningen” ligger utanför ordinarie ersättningsmodell
och utgår endast så länge Ekerö kommuns överenskommelser med de tre vårdgivarna gäller.
Pengen föreslås justeras årligen utgående från principen 20 % av den totala ersättning Ekerö
kommun erhåller genom överenskommelser avseende delegering.
Beaktat ovanstående justeras den ekonomiska ersättningen från Ekerö kommun till utförare
av hemtjänst LOV för 2021 med motsvarande 2,3 % (ersättning per timme enligt LOV samt
extrapeng/kompletterande ersättning avseende delegeringar) från och med 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Överenskommelse om ersättning för delegerade hälso- och
sjukvårdsuppdrag inom hemtjänsten, 2020-12-01.
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Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn
och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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