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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Avdelningen för vård och omsorg 
Sektionen för vård och socialtjänst 
Per-Olov Nylander 
 

Socialnämnder 
Äldre- och handikappomsorg-
nämnder 
Kommundels- och stadsdels-
nämnder 

Hemtjänst vid semestervistelse 

Bakgrund 
Under sommaren 2004 gjordes ett försök att kartlägga av omfattningen av hem-
tjänst och hemsjukvård för s.k. semesterpensionärer från annan kommun eller an-
nat land 
  
Eftersom ingen statistik förts över omfattningen och kostnaderna kunde kommu-
nerna endast i liten utsträckning besvara frågorna. Materialet medgav inte att sva-
ren representerade kommunkollektivet. Slutsatsen blev således att eftersom kom-
munerna inte fört statistik över verksamheten kunde de fåtaliga svaren inte ligga 
till grund för en heltäckande bild över omfattningen. 
  
För att få ett stabilare beslutsunderlag gav socialberedningen kansliet i uppdrag att 
föreslå kommunerna att föra en särskild statistik under 2005 för såväl hemtjänst 
och hemsjukvård till personer från annan kommun eller annat land. 
 
Statistikinsamlingen avsåg perioden maj till och med september 2005 och endast 
innefatta antal personer från annan kommun eller land som erhållit bistånd i form 
av hemtjänst och hemsjukvård samt omfattningen i tid. Kostnaderna för insatserna 
schablonberäknas efter statistikinsamlingen av förbundet enligt metoden ”hem-
tjänsttimmen”. 
 
I följebrevet angavs att i de fall kommunen inte lämnar några uppgifter kommer 
det att betraktas som om kommunen inte har beviljat någon hemtjänst eller hem-
sjukvård till personer från någon annan kommun eller annat land. 
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Resultat av undersökningen 

Hemtjänst 

153 kommuner har besvarat enkäten varav 105 har angett att de beviljat hemtjänst 
till personer från annan kommun. Det motsvarar 36 % av kommunerna. De kom-
muner som ej besvarat enkäten förutsättes inte ha fattat några sådana beslut.  
 
Variationerna i insatserna är stora. Det är inte enbart de traditionella semester-
kommunerna som beviljat hemtjänst. För att bedöma hur betungande verksamhe-
ten har varit har insatserna satts i relation till respektive kommuns invånarantal. 
Kostnaden för en hemtjänsttimme har satts till 350 kronor. 
 
Antal beviljade timmar uppgick till något över 21 500. 
 
Totalkostnaden för alla kommuner var 7 542 000 kronor.  
 
Av de 105 kommunerna har 47 kommuner en kostnad som är större än två kronor 
per innevånare. Av dessa har 26 en kostnad mellan 2 och 5 kronor, sex mellan 5 
och 7, sju mellan 7 och 10, tre mellan 10 och 15, två mellan 15 och 20, två mellan 
20 och 40 samt en kommun över 40 kronor. Borgholm hade en kostnad på 51 kro-
nor per innevånare för hemtjänst till personer från andra kommuner. 
 
De sju kommunerna som hade störst kostnad för verksamheten var: 
Borgholm  571 000 kronor 
Norrtälje 394 000 
Tanum  385 000 
Sotenäs  368 000 
Falkenberg  288 000 
Vellinge  252 000 
Tjörn   248 500 
 
Falkenberg, Motala och Österåker har angivit att en (1) hemkommun har betalat 
för sin kommunmedlem. 
 
1209 personer har fått hemtjänst beviljad i annan kommun. Man måste dock ob-
servera att personerna kan ha redovisats flera gånger i statistiken, eftersom de rap-
porterats för varje månad. T.ex. om en person fick en veckas hemtjänst i juli och 
en vecka i augusti så förekommer personen som två i totalsumman. Den enkla 
statistikinsamlingen skulle utvisa frekvensen under respektive sommarmånad. 
 
En del kommuner har beviljat trygghetslarm. Kommunerna har i vissa fall redovi-
sat hur många larm man beviljat för respektive månad. Totalt har 200 larmmåna-
der beviljats. Borgholm 36, Båstad 38, Gotland 25, Leksand 15 och Österåker 12. 
Dessa fem kommuner svarar för 126 larmmånader. Övriga kommuner har således 
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beviljat enstaka larm under sommaren. 
 
I ett fåtal ärenden har matleverans beviljats. Hjälpmedel har också beviljats i 
några fall. 

Hemsjukvård 

I enkäten frågades också efter hemsjukvård som givits till personer från annan 
kommun. Verksamheten har varit ganska blygsam. Ca 2100 timmar har redovi-
sats. Kostnaden för detta uppgick till 736 000 kronor för hela riket. 

Hjälp till personer från annat land 

Beträffande hemtjänst och hemsjukvård till personer från andra länder har föl-
jande antal personer rapporterats. 
 

Hemtjänst Hemsjukvård 
Maj  2  0 
Juni 4  0 
Juli 6  2 
Aug 5  2 
Sept  2  0 
 
Sammanlagt har 150 timmar vård och service utförts. 
 
I betänkandet ”Socialtjänsten och den fria rörligheten” SOU 2005:65 föreslås att 
en begränsningsregel införs i socialtjänstlagens 4 kap 1:a § och som ska träda 
ikraft 30 april 2006. Begränsningsregeln innebär att endast akut hjälp ska beviljas 
till dess en hemresa kan ske.  

Bedömning 

Verksamheten är liten sett ur ett nationellt perspektiv. För Borgholms och Sotenäs 
kommuner finns en påverkan på hemtjänstens organisation och ekonomi.  Därefter 
följer Tanum, Tjörn och Mörbylånga som har kostnader på mer än 15 kronor per 
innevånare. Detta ska dock jämföras med att genomsnittskostnaden i riket för 
äldre- och handikappomsorgen är 14 742 kronor per innevånare. 
 
Eftersom fördelningen är väldigt ojämn över riket kan en möjlig lösning vara att 
kommunerna får rätt att köpa hemtjänstinsatser av annan kommun på samma sätt 
som kommunen kan köpa plats i särskilt boende enligt SoL 5 kap 5 §. 
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Förbundets socialberedning anser inte, att det mot bakgrund av den nuvarande 
omfattningen på hemtjänst i annan kommun, finns anledning att föreslå en ändring 
av vistelsebegreppet i socialtjänstlagen. 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för vård och omsorg 
 

 

Ellen Hyttsten 

    Margaretha Spjuth 
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Kommun-  Kommun  Inv    Kr/inv 

kod 

0885 Borgholm 11 147 51,21 
1427 Sotenäs 9 359 39,3 
1435 Tanum 12 288 31,33 
1419 Tjörn 14 891 16,68 
0840 Mörbylånga 13 481 15,78 
1465 Svenljunga 10 445 12,19 
1461 Mellerud 9 792 10,72 
2422 Sorsele 2 981 10,09 
1766 Sunne 13 586 9,3 
1291 Simrishamn 19 499 9,08 
2282 Kramfors 20 508 8,14 
1233 Vellinge 31 300 8,05 
2518 Övertorneå 5 331 7,69 
1382 Falkenberg 39 145 7,36 
0188 Norrtälje 54 021 7,28 
1730 Eda 8 662 6,78 
0120 Värmdö 33 134 6,36 
1884 Nora 10 552 6,31 
1278 Båstad 14 088 5,93 
1482 Kungälv 38 154 5,68 
1284 Höganäs 23 003 5,21 
2184 Hudiksvall 37 057 4,96 
2326 Berg 7 865 4,67 
2029 Leksand 15 419 4,22 
0583 Motala 42 015 3,73 
2401 Nordmaling 7 616 3,67 
0561 Åtvidaberg 11 818 3,56 
1765 Årjäng 9 737 3,34 
1486 Strömstad 11 233 3,03 
1381 Laholm 22 883 3,02 
1491 Ulricehamn 22 319 2,95 
2583 Haparanda 10 346 2,94 
1080 Karlskrona 60 857 2,89 
2182 Söderhamn 26 956 2,86 
1441 Lerum 35 890 2,85 
1383 Varberg 53 892 2,7 
0138 Tyresö 40 097 2,68 
0382 Östhammar 21 741 2,64 
1447 Gullspång 5 726 2,62 
0117 Österåker 36 183 2,53 
1083 Sölvesborg 16 425 2,42 
0662 Gislaved 29 956 2,37 
1290 Kristianstad 75 294 2,36 
1984 Arboga 13 514 2,22 
1452 Tranemo 11 887 2,2 
1430 Munkedal 10 405 2,13 
2183 Bollnäs 26 213 2,08 
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