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8. Storsthlms utvärdering länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar (SN 2020.081)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

- att uppdra åt förvaltningen att senast på december månads nämnd presentera en uppföljning
på statistik och kostnader relaterade till länsöverenskommelsen.
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att Storsthlm reviderar länsöverenskommelsen
snarast.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 2018-11-06 § 146 (SN 2018.134) att anta 
länsöverenskommelsen för att underlätta flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i 
länet genom att utflyttningskommunen behåller det långsiktiga ansvaret.

Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om plats i annan 
kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit personen önskar flytta 
utreder ansökan och fattar beslut. Denna överenskommelse innebär ett alternativ till ansökan 
enligt 2a kap. 8 § SoL.

När en person ansöker om plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, fattar 
utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så länge den enskilde behöver insatsen 
och begär inte att ansvar överflyttas till inflyttningskommunen enligt 2a kap 10 § SoL.

Handlingar
 §57 SN AU Storsthlms utvärdering länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar
 Storsthlms utvärdering Länsoverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar säbo
 STORSTHLM Bibehållet kostnadsansvar SäBo, Uppföljning
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§ 57
Storsthlms utvärdering länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar (SN 2020.081)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar 
- att uppdra åt förvaltningen att senast på december månads nämnd  presentera en uppföljning 
på  statistik och kostnader relaterade till länsöverenskommelsen. 
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att Storsthlm reviderar länsöverenskommelsen 
snarast.
 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 2018-11-06 § 146 (SN 2018.134) att anta 
länsöverenskommelsen för att underlätta flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i 
länet genom att utflyttningskommunen behåller det långsiktiga ansvaret.

Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om plats i annan 
kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit personen önskar flytta 
utreder ansökan och fattar beslut. Denna överenskommelse innebär ett alternativ till ansökan 
enligt 2a kap. 8 § SoL.

När en person ansöker om plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, fattar 
utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så länge den enskilde behöver insatsen 
och begär inte att ansvar överflyttas till inflyttningskommunen enligt 2a kap 10 § SoL.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar 
- att uppdra åt förvaltningen att senast på december månads nämnd  presentera en uppföljning 
på  statistik och kostnader relaterade till länsöverenskommelsen.
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att Storsthlm reviderar länsöverenskommelsen 
snarast.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Storsthlms utvärdering Länsoverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar säbo
 STORSTHLM Bibehållet kostnadsansvar SäBo, Uppföljning



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-06-03

DNR SN 2020.081 
SAMANTHI KAHN SID 1/2
 
  
SAMANTHI.KAHN@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Storsthlms utvärdering 
länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen har utvärderat kommunens medverkan i 
länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning mellan 
kommuners särskilda boenden. Utvärderingen visar att överenskommelsen i 
nuläget har några fördelar för invånare, men flera nackdelar för Vallentuna 
kommun - framförallt ekonomiskt och administrativt, då kommunen hitintills varit 
en utflyttningskommun. De stora ekonomiska fördelarna finns hos 
inflyttningskommuner.

SNAU samt SN har begärt att få ta del av Storsthlms utvärdering.

Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 2018-11-06 § 146 (SN 2018.134) att anta 
länsöverenskommelsen för att underlätta flyttning till särskilt boende mellan 
kommunerna i länet genom att utflyttningskommunen behåller det långsiktiga 
ansvaret. 

Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om 
plats i annan kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit 
personen önskar flytta utreder ansökan och fattar beslut. Denna överenskommelse 
innebär ett alternativ till ansökan enligt 2a kap. 8 § SoL. 

När en person ansöker om plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, 
fattar utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så länge den enskilde 
behöver insatsen och begär inte att ansvar överflyttas till inflyttningskommunen 
enligt 2a kap 10 § SoL. 
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse Storsthlms utvärdering länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar

2. STORSTHLM Bibehållet kostnadsansvar SäBo, uppföljning.pdf
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Uppföljning av
överenskommelse om
bibehållet kostnadsansvar
vid flytt till särskilt boende
i annan kommun

Perioden juli till december år 2019



 

 

Inledning 
Sedan 1 juli år 2019 gäller en ny överenskommelse mellan ett antal kommuner i länet, i 
dagsläget 15 kommuner, om bibehållet kostnadsansvar för flytt till särskilt boende i en 
annan kommun. Storsthlm samordnar arbetet av överenskommelsen och stödjer 
kommunernas gemensamma utveckling av denna. 
 
Enligt överenskommelsen ska följning ske halvårsvis. Uppföljningen är ett underlag för 
dialog mellan överenskommelsens parter i syfte att utveckla och anpassa 
överenskommelsen till de behov som finns för fortsatt utveckling. 
 

Bakgrund 
Den 6 juni år 2018 beslutade Storsthlms styrelse rekommendera kommunerna i länet 
att anta en ny överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län om bibehållet 
kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre i en annan kommun. Analysen som 
låg till grund för denna, där varje kommun kravställde vad som krävdes för att det 
skulle fungera innebar vissa förändringar mot den överenskommelse som funnits 
tidigare.  Den politiska intentionen med den nya överenskommelsen var att den skulle 
underlätta flytt till särskilt boende i annan kommun genom att utflyttningskommunen 
behåller det långsiktiga ansvaret. 
 
Redan år 2002 tecknades en överenskommelse mellan 22 av kommunerna i länet.  
En uppföljning år 2007 visade att det fanns svårigheter i tolkningen av 
överenskommelsen. Problem framfördes med att den enskilde kunde välja att 
folkbokföra sig i inflyttningskommunen som därmed övertog kostnaden för insatsen. 
Utflyttningskommunen förlorade samtidigt skatteintäkter och statsbidrag. Ett annat 
problem var att överenskommelsen inte omfattade de boendeplatser som upphandlats 
enligt Lag om valfrihetssystem, LOV. Flera kommuner valde att lämna 
överenskommelsen. Kommunerna som ingick i överenskommelsen ansåg därmed att 
den hade spelat ut sin roll och den upphörde att gälla 31 december år 2013.  
 
 

Innehåll och inriktning i nya överenskommelsen 
Syftet med den nya överenskommelsen är dels att öka valfriheten för den enskilde, dels 
att förenkla för den som söker särskilt boende i en annan kommun. För kommunerna 
syftar överenskommelsen till att bättre kunna möta behov av boendeplatser, minska 
konkurrens vid platsbrist, öka mångfalden av boenden och minska ekonomisk risk vid 
start av nya boenden.  
 
Den innebär att när en person flyttar till ett särskilt boende förbinder sig 
utflyttningskommunen att inte begära överflyttning av ansvaret till 
inflyttningskommunen. Detta gäller så länge den enskilde behöver insatsen. Den nya 
överenskommelsen omfattar även boendeplatser som upphandlats enligt LOV. 
Utflyttningskommunen förbinder sig också att fortsatt betala boendeplatsen även om 
den enskilde väljer att folkbokföra sig i inflyttningskommunen. 

Den enskilde kan alltid välja att ansöka om särskilt boende i en annan kommun och 
flytta till ett särskilt boende i en annan kommun oavsett denna överenskommelse. Det 
är inflyttningskommunen som fattar beslut, verkställer samt bekostar boendeplatsen, 
och den enskilde folkbokför sig i inflyttningskommunen. 
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Då överenskommelsen började gälla 1 juli år 2019 ingick följande 15 kommuner: 

• Danderyds kommun • Stockholms stad 
• Ekerö kommun • Sollentuna kommun 
• Haninge kommun • Täby kommun 
• Lidingö stad • Upplands-Bro kommun 
• Nacka kommun • Vallentuna kommun 
• Norrtälje kommun • Värmdö kommun 

• Salems kommun • Österåkers kommun 
• Sigtuna kommun  

 
 
Den 27 februari år 2020 beslutade Sigtuna kommun att säga upp sin del i 
överenskommelsen. Orsaken var att det varit fler som ansökt om att flytta till annan 
kommun än till kommunen vilket inneburit en ökad kostnad för externa placeringar 
som varit svåra för kommunen att förutsäga och styra över. Uppsägningstiden är sex 
månader. 

 

Insamlande av underlag 
Uppföljningen har genomförts med hjälp av underlag från kommunerna som ingår i 
överenskommelsen genom skriftliga frågor till den kontaktperson som varje kommun 
har utsett för överenskommelsen. Kommunerna har ombetts besvara nedan 
frågeställningar. 

Vilken nytta ser kommunen med överenskommelsen för: 
• den enskilde brukaren? 

• utflyttningskommunen? 
• inflyttningskommunen/utföraren/boendet? 

 
Vika svårigheter och utmaningar ser kommunen med överenskommelsen för: 

• den enskilde brukaren? 
• utflyttningskommunen? 
• inflyttningskommunen/utföraren/boendet? 

 
Kommunerna har lämnat förslag till utveckling av själva överenskommelsen samt 
förslag till förändringar i arbetssätt och tillämpning. 
 
 

Sammanfattning av resultatet och 
identifierade utvecklingsbehov 

Användningen av överenskommelsen 
Under överenskommelsens sex första månader (juli till och med december år 2019) 
uppger kommunerna att överenskommelsen har tillämpats i någon form av samtliga 
kommuner som ingår i överenskommelsen. Sammanlagt uppges det vara 50 
boendeplatser som förmedlats fram till och med december år 2019. Ungefär hälften har 
förmedlats av Stockholm stad. Utöver dessa stod omkring 40 personer i kö till en 
boendeplats. Alla kommuner i överenskommelsen har inte haft möjlighet att till denna 
uppföljning få fram statistik gällande från vilken utflyttningskommun som ansökan om 
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boendeplats inkommit.  
 

Fördelar och utmaningar för den enskilde 
medborgaren och kommunen  
 
Fördelar och utmaningar redovisas mer ingående i bilaga 1. 

Den underlättar för den enskilde men är svår att förstå 
Erfarenheterna hittills är att överenskommelsen är till fördel för den enskilde 
medborgaren som söker boendeplats i en annan kommun. Ansökningsprocessen 
upplevs vara enklare och snabbare och mer rättssäker jämfört med att söka i en annan 
kommun enligt socialtjänstlagen.  
 
Kommunerna har olika regelverk och rutiner vid förmedling av boendeplats vilket 
försvårar för den enskilde att söka boendeplats genom överenskommelsen. Det kan vara 
svårt att förstå hur överenskommelsen fungerar och få information om vad som gäller i 
inflyttningskommunen. 
 

Ökad administration för kommunerna 
Kommunernas olika regelverk och rutiner försvårar även för kommunerna i 
överenskommelsen. Kommunerna ser att hanteringen av överenskommelsen innebär 
administrativt merarbete. Kommunerna ser också att överenskommelsen riskerar 
försvåra planeringen av särskilda boendeplatser, men att den kan underlätta vid 
överskott eller brist på boendeplatser. 

 
Sammanfattning av utvecklingsbehov 
 
Kommunernas svar om identifierade utvecklingsbehov redovisas mer ingående i 
bilaga1. 

Kommunernas svar visar på fortsatt behov av utveckling av överenskommelsen  
såsom att: 
 

• överenskommelsen förändras så att den enskilde bara ska kunna välja söka 
boendeplats i en inflyttningskommun i taget. 

• kommunerna som ingår i överenskommelsen enas kring olika delar i 
tillämpning av överenskommelsen, till exempel individavtal och fakturering och 
hur överenskommelsen ska tillämpas vid LOV. 

• kommunerna behöver säkerställa att statistik kan tas fram halvårsvis, även 
statistik över folkbokföring.  

• ett forum för strategisk utveckling och principiella frågor formeras. 
 
 

Det fortsatta utvecklingsarbetet 
Det fortsatta utvecklingsarbete behöver ske i dialog mellan kommunerna som ingår i 
överenskommelsen, samt utifrån socialtjänstnätverkets reflektioner och inspel gällande 
överenskommelsens roll som redskap för att skapa flexibilitet kring särskilda 
boendeplatser i länet.  
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Många utmaningar som kommunerna lyfter handlar om behovet av en samsyn i 
tillämpningen av överenskommelsen snarare än om hur överenskommelsen är 
utformad. De juridiska förutsättningarna för överenskommelsen behöver vara tydliga 
för kommunerna och det behövs samsyn i tillämpningen där det finns juridiska och 
upphandlingsmässiga aspekter som till exempel individavtal och fakturering. 
 
För att underlätta arbetet med samsyn behöver ett forum inrättas för strategisk 
utveckling och principiella frågor.  Forumet utgör ett komplement till de möten som 
sker mellan kommunernas kontaktpersoner och Storsthlm. I forumet av mer strategisk 
karaktär kan överenskommelsen sättas in i ett större sammanhang vad gäller 
länssamarbete kring särskilt boende för äldre. 
 
Det är viktigt att fortsätta följa upp statistik från varje kommun om hur 
överenskommelsen nyttjas för att kunna se behovet framåt i takt med att de allra äldsta 
äldre blir fler.  
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Bilaga 1 – Sammanställning av 
kommunernas svar 
Uppföljningen genomfördes genom att frågorna nedan skickades ut till kommunernas 
utsedda kontaktpersoner. De femton kommuner som ingick i överenskommelsen under 
perioden juli 2019 – december 2019 har svarat på frågorna.  

I denna sammanställning av kommunernas svar, har svaren sorterats utifrån 
perspektiven medborgare, utflyttningskommunen och inflyttningskommunen.  
I det sista avsnittet presenteras förslag till utvecklingsområden.  
 

Uppföljningsfrågor 

Kommunernas bedömning av nyttan med överenskommelsen 
Ni får gärna beskriva skriftligt vilken nytta ni ser med överenskommelsen för: 

• den enskilde brukaren 
• utflyttningskommunen 
• inflyttningskommunen 
• utföraren/boendet 

Svårigheter och utmaningar 
Beskriv också gärna vilka svårigheter och utmaningar ni ser med överenskommelsen 
för: 

• den enskilde brukaren 
• utflyttningskommunen 

• inflyttningskommunen 
• utföraren/boendet 

Utvecklingsbehov inom överenskommelsen 

• Förslag till förändringar av själva överenskommelsen  
• Förslag till förändringar i arbetssätt och tillämpning (som inte kräver 

förändringar av själva överenskommelse-dokumentet) 

 

Medborgarens perspektiv  
 
Fördelar för den enskilde medborgaren 

• Det blir enklare för den enskilde som önskar att flytta till ett särskilt boende en 
annan kommun eller som söker ett specifikt boende med särskild inriktning, 
eller vill få tillgång till ett mer varierat utbud av boendeplatser.  

• Den enskilde eller anhöriga behöver bara ha kontakt med en 
biståndshandläggare i kommunen. I och med att utflyttningskommunen 
utreder ansökan finns ofta en tidigare kännedom om den sökandes 
förutsättningar, vilket underlättar kommunikationen mellan den sökande och 
biståndshandläggaren. Även planering för avslut av tidigare insatser såsom 
hemtjänst underlättas.  

• Utredningen inför biståndsbeslut tar mindre tid och bedöms vara mer 
rättssäker när det är utflyttningskommunen som utreder och beslutar. 
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Inflyttningskommunen kan ha sämre kännedom om den enskildes behov och 
vilken boendeplats som passar den enskilde bäst.  

• Behov av akuta insatser kan bevakas och hanteras bättre när det är 
utflyttningskommunen som handlägger.  

• Den enskilde behöver inte ansöka om insats i flera kommuner samtidigt. 
Genom en enda ansökan hos utflyttningskommunen kan den enskilde söka till 
flera kommuners boendeplatser samtidigt.  

• Om en kommun bara kan verkställa en placering genom att köpa plats utanför 
kommunen har den enskilde genom överenskommelsen möjlighet att själv styra 
över den geografiska placeringen. 
 

Utmaningar för den enskilde medborgaren 
• Det kan vara svårt för den enskilde att sätta sig in i regelverket vid ansökan om 

en boendeplats i en annan kommun när ansökan kan göras både enligt 
överenskommelsen och utanför överenskommelsen. Detta kan ytterligare 
försvåras om det finns osäkerhet hos biståndshandläggaren om regelverket för 
överenskommelsen. 

• Utflyttningskommunen kan ha svårt att informera den enskilde om 
förutsättningarna som råder i inflyttningskommunen. Kommunerna kan ha 
olika regelverk vid val av boendeplats och utflyttningskommunen kan inte 
garantera att den enskilde får önskad boendeplats i inflyttningskommunen. 
Utflyttningskommunen har inte heller kännedom om det råder kö hos 
inflyttningskommunen.  

• Den enskilde kan uppleva svårigheter, bland annat genom fler kontakter, när 
biståndshandläggaren som följer upp den beslutade insatsen inte arbetar i den 
kommun där insatsen utförs. 

• Kommunerna har olika tillämpning av avgifter för boende och mat. Eftersom 
kostnaden för mat beslutas av inflyttningskommunen kan matkostnaden bli 
högre för den enskilde som flyttar. 

• Den enskilde som har god man riskerar att behöva byta god man i och med 
flytten.  

• Kommunernas principer vid parboende kan skilja sig åt, vilket kan försvåra för 
de par som söker boendeplats för parboende genom överenskommelsen. 

 

Utflyttningskommunens perspektiv  
 
Fördelar för utflyttningskommunen 

• För utflyttningskommun med flera likformiga boenden kan överenskommelsen 
erbjuda ett mer varierat utbud av boenden.  

• Vid brist på boendeplatser i utflyttningskommunen framhålls att den enskilde 
snabbare kan erbjudas en boendeplats utanför kommunen. 
Utflyttningskommunen undviker därmed att inte kunna verkställa insatsen i 
tid.  

• Vid kö till boendeplatser har utflyttningskommunen genom överenskommelsen 
tillgång till platser utan att behöva göra en direktupphandling. 
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Utmaningar för utflyttningskommunen 

• Överenskommelsen medför ekonomiska risker för utflyttningskommunen. 
Kontaktpersonerna framhåller att det är ekonomiskt betungande för 
utflyttningskommunen om den enskilde genom överenskommelsen är bosatt i 
inflyttningskommunen sedan många år. Det finns också en osäkerhet och 
ekonomisk risk för utflyttningskommunen i och med att 
inflyttningskommunens dygnspris kan vara högre än utflyttningskommunens 
egna priser. När utflyttningskommunen själv köper plats utanför kommunen 
har kommunen mer kontroll över placeringen.  

• Det kan också finnas risk att det blir svårare att verkställa beslutet i tid. 
• Det är nödvändigt att förtydliga tillämpningen av överenskommelsen när det 

gäller LOV-platser, både för parterna och för den enskilda sökande. 
Boendeplatser i inflyttningskommunen som upphandlats enligt LOV omfattas 
av överenskommelsen. Men den utflyttningskommun som upphandlat 
boendeplatser enligt LOV i en annan kommun kan hänvisa den sökande till att 
ansöka enligt LOV framför att utnyttja överenskommelsen. 

• Det finns utmaningar kring folkbokföring. Utgångspunkten i 
överenskommelsen är att rekommendera den enskilde att vara fortsatt 
folkbokförd i utflyttningskommunen. Om den enskilde väljer att folkbokföra sig 
i inflyttningskommunen går utflyttningskommunen miste om skatteintäkter 
och de statsbidrag som den enskilde eventuellt kan medföra. Förlusten är inte 
obetydlig men svår att beräkna. Den enskilde har alltid rätt att vara fortsatt 
folkbokförd i utflyttningskommunen.  Folkbokföringslagen medger personer 
boende på särskilt boende att vara fortsatt folkbokförd i 
utflyttningskommunen. I dessa fall är det utflyttningskommunens ansvar att 
meddela detta till Skatteverket. Informationen från Skatteverket kring 
regelverket upplevs som otydligt, då   kommunen beskrivs behöva argumentera 
med Skatteverket om varför den enskilde ska vara fortsatt folkbokförd i 
utflyttningskommunen.  

• Ansvarsfördelningen mellan utflyttningskommun respektive 
inflyttningskommun upplevs inte alltid som tydlig av kontaktpersonerna. Det 
gäller till exempel vid väntetider till ett önskat boende eller när det 
framkommer synpunkter och klagomål från den enskilde eller anhöriga eller 
vid avvikelser. Det förekommer även oklarheter kring hantering av individavtal 
och fakturering som behöver redas ut inklusive vad som gäller kring 
uppsägningstid och kostnader i samband med utflytt. Det förekommer att 
inflyttningskommuner hänvisar utflyttningskommunen direkt till utföraren för 
avtalstecknandet och det finns en osäkerhet i om detta är korrekt. Det behöver 
också tydliggöras om utföraren kan fakturera utflyttningskommunen direkt. 

• Överenskommelsen uppges av olika anledningar innebära en ökad 
administration för utflyttningskommunen. Ofta behöver hanteringen ske 
manuellt utanför ett verksamhetssystem. Kommunikation med 
inflyttningskommun tar tid. De enskilda har fler frågor kring när ansökan sker 
enligt överenskommelsen. Uppföljningen av den enskildes biståndsbeslut kan 
ta betydligt längre tid till följd av längre resväg. 
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Inflyttningskommunens perspektiv 
 
Fördelar för inflyttningskommunen 

• Den främsta fördelen uppges vara att inflyttningskommunen inte behöver 
utreda ansökningar från enskilda som ansöker om en boendeplats i kommunen.  

• Inflyttningskommunen undviker kostnaden för den som flyttar till ett särskilt 
boende i kommunen. 

• Överenskommelsen bedöms vara till fördel för en inflyttningskommun som har 
ett överskott på platser och som därmed lättare kan fylla dessa.  

• Överenskommelsen underlättar för en kommun eller en utförare att starta ett 
boende med en särskild inriktning (profilboende) eftersom det kan bli lättare 
att fylla platserna. 
 

Utmaningar för inflyttningskommunen 
• Överenskommelsen medför en ökad administration även för 

inflyttningskommunen. Det gäller även för boendet/utföraren som behöver ha 
kontakt med fler biståndshandläggare.  

• Administrationen ökar också för boendet/utföraren då förutsättningarna kring 
avgifter kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Inflyttningskommunen och 
boendet/utföraren kan behöva hantera information manuellt om den enskilde 
som är på väg att flytta från en utflyttningskommun. Det uppges vara svårt att 
dokumentera på ett säkert sätt. 

• Överenskommelsen innebär svårigheter i den framtida planeringen, genom att 
inflyttningskommunen får mindre kontroll över tillgången på boendeplatser i 
den egna kommunen. Inflyttningskommunen kan ha svårt att förutse 
efterfrågan på boendeplatser i kommunen.  

• Överenskommelsen riskerar försämra för en inflyttningskommun som får brist 
på eller har kö till boendeplatser. I de inflyttningskommuner som har brist på 
boendeplatser kan det ta längre tid att verkställa ansökningar från enskilda som 
redan bor i kommunen. Kötiden till en boendeplats kan bli svår att förutse. Det 
finns en risk att beslut inte kan verkställas i tid om det är många som står i kö 
till inflyttningskommunen. Inflyttningskommunen kan själv därmed behöva 
köpa dyrare enstaka boendeplatser utanför kommunen. 

 

Utvecklingsbehov 
Följande utvecklingsbehov har identifierats utifrån svaren från kommunernas 
kontaktpersoner.  

Förslag på förtydligande av överenskommelsen för att 
underlätta platshanteringen  
Kommunerna framhåller i sina svara att överenskommelsen bör begränsas på så sätt att 
den enskilde bara kan lämna önskemål om boendeplats i en inflyttningskommun i 
taget, oavsett om det råder kö eller inte.  

Det är i dagsläget möjligt för den enskilde att lämna önskemål om boendeplats i både 
utflyttningskommunen och en eller flera inflyttningskommuner. Anledningen till att 
den enskilde önskar göra det, kan vara att den enskilde snabbt vill få en boendeplats 
med en viss inriktning eller få en boendeplats med en låg hyra, men att den geografiska 
placeringen är mindre viktig.  
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För både utflyttningskommun och inflyttningskommun uppger kommunerna att denna 
valfrihet medföra ökad administration. Det finns risk att kommunerna väljer att 
tillämpa överenskommelsen olika när det gäller denna möjlighet. Ett annat problem 
som lyfts fram är att en enskild individ som väntar på att beredas plats i flera 
kommuner kommer att räknas som en väntande individ i flera inflyttningskommuner 
samtidigt. Antalet individer som väntar på boendeplats kommer sammantaget därför 
att verka vara fler än vad de egentligen är, vilket försvårar kommunernas prognosarbete 
vad gäller platser i särskilt boende. 
 

Förslag på förändringar och förtydliganden i arbetssätt och 
tillämpning av överenskommelsen 
 
Ansvarsfördelning mellan utflyttningskommun och inflyttningskommun  
Kommunerna ser att ansvarsfördelningen behöver tydliggöras för alla parter när det 
gäller bland annat väntetider, synpunkter och klagomål samt avvikelser. 

Individavtal och fakturering 
Ett individavtal ska tecknas mellan utflyttningskommun och inflyttningskommun. Det 
är inflyttningskommunen som ansvarar för avtalet. Rutinerna kring individavtal och 
fakturering behöver tydliggöras då kommunerna hanterar detta olika. Av individavtalet 
är det också viktigt att uppsägningstid och kostnader i samband med utflytt framgår. 

Dokumentation 
För inflyttningskommunen och boendet/utföraren finns det svårigheter med 
dokumentationen gällande verkställigheten i och med att dokumentationen finns hos 
utflyttningskommunen. Rutinerna för dokumentationen behöver tydliggöras så att 
relevant information om verkställigheten dokumenteras rätt hos inflyttningskommunen 
och boendet/utföraren. 

Folkbokföring 
Regelverket kring folkbokföring när det gäller flytt till särskilt boende behöver vara 
tydligt för kommunerna i överenskommelsen.  

Boendeplatser enligt LOV 
Tillämpningen av överenskommelsen när det gäller LOV-platser behöver tydliggöras för 
alla parter samt för den enskilda sökande.  

Parboende  
Platser för parboende omfattas av överenskommelsen. Eftersom principerna för 
parboende kan skilja sig åt mellan kommunerna är det viktigt att det är tydligt när 
kommunernas regelverk skiljer sig åt och hur överenskommelsen i så fall ska tillämpas. 

Information mellan kommunerna 
Storsthlm behöver tillhandahålla viktig information mellan kommunerna som ingår i 
överenskommelsen, till exempel kontaktuppgifter till boendesamordnare, information 
om respektive kommuns riktlinjer och rutiner kring särskilt boende, förutsättningar vid 
LOV med mera. 

Statistik 
Överenskommelsen ska följas upp halvårsvis. Av överenskommelsen framgår vilka 
nyckeltal som ska följas upp. Varje kommun behöver säkerställa att denna statistik kan 
tas fram. Utöver detta bör andelen som folkbokfört sig i inflyttningskommunen också 
följas.  
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Forum för strategisk utveckling och principiella frågor 
Det finns behov av ett forum för strategisk utveckling av överenskommelsen som kan 
hantera principiella frågor kring arbetssätt och tillämpning. 
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