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4. Återrapport statistik länsöverenskommelse (SN 2020.081)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
- uppdra åt Socialförvaltningen att omedelbart säga upp länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar vid flytt mellan särskilt boende

- socialförvaltningen efter att överenskommelsen är uppsagd till socialnämnden 
återrapporterar inflyttningsstatistik till särskilt boende för äldre från andra kommuner varje 
halvår.

Ärendebeskrivning
Årets statistik visar på att det är och troligen fortsätter att vara i stort sett en balans mellan in- 
och utflyttade som normalläge, men att kunderna i stor utsträckning tenderar att välja den 
skattemässigt mest fördelaktiga kommunen som folkbokföringsort. Vallentuna kommun 
betalar då för kunder i andra kommuner utan att få skatteunderlag för dessa. Kostnaderna för 
platser i andra kommuner är också generellt dyrare än Vallentuna kommuns egna platser 
vilket gör att även om balans uppstår mellan in- och utflyttade så blir det dyrare för 
kommunen att betala för kunder i andra kommuner än att ha dem i den egna kommunen. 
Kostnadsneutralitet har hävdats i samband med länsöverenskommelsen, men visar sig alltså 
fungera bara mellan kommuner som har liknande dygnspriser.
Det är också troligt att det överskott av platser som enligt prognos kommer finnas i 
kommunen framöver kommer att LOV:as bort av de privata utförarna. Därmed kommer dessa 
platser inte att påverka kommunens ekonomi negativt. I samtal med stockholmskommuner 
framkommer även att det just nu finns ganska många tomplatser i stockholmsregionen. Det 
troliga är därmed att det inte i närtid kommer att komma särskilt mycket inflyttande 
säbokunder till Vallentuna kommun (av andra skäl än t.ex. att komma närmare anhöriga).
Slutsatsen är att det finns anledning att gå ur länsöverenskommelsen så snart som möjligt. 
Därefter bör nämnden uppdra åt förvaltningen att följa inflytt till säbo för äldre noga för att, 
om kostnaderna skjuter iväg, omedelbart meddela nämnden om att länsöverenskommelsen bör 
övervägas igen.
Länsöverenskommelsen uppsägningstid: 6 mån
Återinträde tar 6 mån.

Handlingar
 §104 SN AU Återrapport statistik länsöverenskommelse
 Tjänsteskrivelse 2020-11-07, Återrapport statistik länsöverenskommelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104
Återrapport statistik länsöverenskommelse (SN 2020.081)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
- uppdra åt Socialförvaltningen att omedelbart säga upp länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar vid flytt mellan särskilt boende

- socialförvaltningen efter att överenskommelsen är uppsagd till socialnämnden 
återrapporterar inflyttningsstatistik till särskilt boende för äldre från andra kommuner varje 
halvår.

Ärendebeskrivning
Årets statistik visar på att det är och troligen fortsätter att vara i stort sett en balans mellan in- 
och utflyttade som normalläge, men att kunderna i stor utsträckning tenderar att välja den 
skattemässigt mest fördelaktiga kommunen som folkbokföringsort. Vallentuna kommun 
betalar då för kunder i andra kommuner utan att få skatteunderlag för dessa. Kostnaderna för 
platser i andra kommuner är också generellt dyrare än Vallentuna kommuns egna platser 
vilket gör att även om balans uppstår mellan in- och utflyttade så blir det dyrare för 
kommunen att betala för kunder i andra kommuner än att ha dem i den egna kommunen. 
Kostnadsneutralitet har hävdats i samband med länsöverenskommelsen, men visar sig alltså 
fungera bara mellan kommuner som har liknande dygnspriser.
Det är också troligt att det överskott av platser som enligt prognos kommer finnas i 
kommunen framöver kommer att LOV:as bort av de privata utförarna. Därmed kommer dessa 
platser inte att påverka kommunens ekonomi negativt. I samtal med stockholmskommuner 
framkommer även att det just nu finns ganska många tomplatser i stockholmsregionen. Det 
troliga är därmed att det inte i närtid kommer att komma särskilt mycket inflyttande 
säbokunder till Vallentuna kommun (av andra skäl än t.ex. att komma närmare anhöriga).
Slutsatsen är att det finns anledning att gå ur länsöverenskommelsen så snart som möjligt. 
Därefter bör nämnden uppdra åt förvaltningen att följa inflytt till säbo för äldre noga för att, 
om kostnaderna skjuter iväg, omedelbart meddela nämnden om att länsöverenskommelsen bör 
övervägas igen.
Länsöverenskommelsen uppsägningstid: 6 mån
Återinträde tar 6 mån.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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.
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Tjänsteskrivelse

Återrapport statistik 
länsöverenskommelse

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att 
- uppdra åt Socialförvaltningen att omedelbart säga upp länsöverenskommelsen om 
bibehållet kostnadsansvar vid flytt mellan särskilt boende

- socialförvaltningen efter att överenskommelsen är uppsagd till socialnämnden 
återrapporterar inflyttningsstatistik till särskilt boende för äldre från andra 
kommuner varje halvår.

Sammanfattning av ärendet
Årets statistik visar på att det är och troligen fortsätter att vara i stort sett en balans 
mellan in- och utflyttade som normalläge, men att kunderna i stor utsträckning 
tenderar att välja den skattemässigt mest fördelaktiga kommunen som 
folkbokföringsort. Vallentuna kommun betalar då för kunder i andra kommuner utan 
att få skatteunderlag för dessa. Kostnaderna för platser i andra kommuner är också 
generellt dyrare än Vallentuna kommuns egna platser vilket gör att även om balans 
uppstår mellan in- och utflyttade så blir det dyrare för kommunen att betala för 
kunder i andra kommuner än att ha dem i den egna kommunen. Kostnadsneutralitet 
har hävdats i samband med länsöverenskommelsen, men visar sig alltså fungera bara 
mellan kommuner som har liknande dygnspriser.

Det är också troligt att det överskott av platser som enligt prognos kommer finnas i 
kommunen framöver kommer att LOV:as bort av de privata utförarna. Därmed 
kommer dessa platser inte att påverka kommunens ekonomi negativt. I samtal med 
stockholmskommuner framkommer även att det just nu finns ganska många 
tomplatser i stockholmsregionen. Det troliga är därmed att det inte i närtid kommer 
att komma särskilt mycket inflyttande säbokunder till Vallentuna kommun (av andra 
skäl än t.ex. att komma närmare anhöriga).

Slutsatsen är att det finns anledning att gå ur länsöverenskommelsen så snart som 
möjligt. Därefter bör nämnden uppdra åt förvaltningen att följa inflytt till säbo för 
äldre noga för att, om kostnaderna skjuter iväg, omedelbart meddela nämnden om att 
länsöverenskommelsen bör övervägas igen.

Länsöverenskommelsen uppsägningstid: 6 mån

Återinträde tar 6 mån.
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Bakgrund
2018 beslutade Socialnämnden att anta länsöverenskommelsen om bibehållet 
kostnadsansvar vid flyttning mellan särskilt boende (mellan kommuner). I maj 2020 
utvärderades kommunens medverkan utifrån att myndighetsavdelningen signalerat 
ökande kostnader. En utvärdering presenterades för nämnden. Strax därefter 
presenterade Storsthlm sin utvärdering av själva länsöverenskommelsen.

Socialnämnden begärde att statistik på kostnader skulle presenteras på 
decembermånads nämnd liksom att förvaltningen skulle arbeta för att Storsthlm 
reviderar länsöverenskommelsen.

Resultat

Storsthlm har meddelat via digitalt möte gällande överenskommelsen att de ska se 
över inkomna synpunkter för att förbättra överenskommelsen. 2020-11-06 har 
förvaltningen ännu ej fått återkoppling kring hur den nya revideringen ska komma att 
se ut.

Statistik

När kostnader för länsöverenskommelsen ska ses över behöver man dels titta på 
dygnspriser, dels på folkbokföring som avgör skattemedel. Skattemedlen beror på 
vilken kategori en person delas in i vilket beror på ålder samt om hen är 
sammanboende eller ensamstående. Ju äldre desto mer skattemedel tillfaller 
kommunen. Tillägg ges dessutom för om personen lever i ensamhushåll. 

Utflyttningar från Vallentuna kommun

Vid utflyttning från Vallentuna kommun betalar Vallentuna kommun för kundens 
dygnspris i inflyttningskommunen enligt länsöverenskommelsen.

Flyttat till 
kommun Dygnspris kr Pris kr /år

Folkbokföring 
efter flytt

Skattemedel 
tillfaller

Skattemedel 
skulle gått till

Stockholm
2 066 754 090

Stockholm, 
änka, tillfaller 
Stockholm

Vallentuna 
kommun

Täby
1 912 697 880

Täby
änka, tillfaller 
Täby

Vallentuna 
kommun

Stockholm 2 107 769 055
Vallentuna

ogift, tillfaller 
Vallentuna

Vallentuna 
kommun

Stockholm 2 206 805 190
Stockholm 

änka, tillfaller 
Stockholm

Vallentuna 
kommun

Betalar totalt 8 291 3 026 215
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Kommentar

Nuvarande förhållande (att vi är med i länsöverenskommelsen) visar att vi betalar ca 
3 miljoner/år för de kunder som flyttat ut.

3 av 4 kunder har valt att bosätta sig i sin nya kommun, fastän de ”borde” (men inte 
måste) vara fortsatt folkbokförda i Vallentuna kommun. De flesta av dem är 80 -100 
år. Detta betyder att Vallentuna kommun betalar för 3 kunder utan någon 
skattemedelskompensation alls. För den fjärde kunden får Vallentuna skattemedel – 
dock täcker inte skattemedlen för denna på långt när en plats på särskilt boende.

Inflyttningar till Vallentuna kommun

Vid inflyttning till Vallentuna kommun betalar utflyttningskommunen för kundens 
dygnspris i Vallentuna kommun.

Från 
kommun

Dygns-
pris Pris kr /år

Folkbokföring 
efter flytt

Skattemedel 
tillfaller

Skattemedel 
skulle gått 
till

Täby 2166 790 590 Täby
Gift, tillfaller 
Täby

Täby

Haninge 1928 703 720 Vallentuna

Okänd 
civilstatus, 
Vallentuna

Haninge

Lidingö 1928 703 720 Vallentuna

Okänd 
civilstatus, 
Vallentuna

Lidingö

Sparar 
totalt

6022 2 198 030

Kommentar

Nuvarande förhållande (att vi är med i länsöverenskommelsen) visar att vi sparar 
nästan 2,2 miljoner kr per år på att vi var med i länsöverenskommelsen när 
ovanstående kunder flyttade in till kommunen.

Vi får dessutom in skattemedel för 2 kunder för vilka vi inte har några kostnader (då 
dessa täcks av utflyttningskommunen i sin helhet). Dessa 2 kunder är dock under 80 
år vilket medför väldigt låg ersättning skattemässigt.
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Hur hade det sett ut utan länsöverenskommelsen?

o Om kunderna valt att bo i ett särskilt boende i Vallentuna kommun skulle vi 
haft en kostnad motsvarande vad det kostar per dygn i Vallentuna kommun 
(mellan ca 1400 – 2166 kr/dygn och person). Kunderna hade troligen varit 
folkbokförda i Vallentuna kommun och skattemedlen hade då tillfallit 
Vallentuna kommun.
Kostnad: Svårt att estimera då dygnspriserna skiljer så mycket mellan 
boendena.
Intäkt: 1 058 004 kr/år

o Hade kunderna valt att flytta till annan kommun (på vanlig väg utanför 
länsöverenskommelsen) hade Vallentuna kommun sparat ca 3 miljoner per år 
på att inte vara med i länsöverenskommelsen.
Kostnad: 0 kr/år
Skatteintäkt: Troligen 0 kr/år

Jämförelse
Vallentuna kommun går i dagsläget back med 828 185 kr/år när det gäller kostnad för 
dygnspris om man jämför vad vi betalar för våra kunder i andra kommuner jämfört 
vad andra kommuner betalar hos oss.

När det gäller skattemedel har Vallentuna kommun fått 2 personers skattemedel som 
kommunen egentligen inte borde haft, men också själva förlorat 3 personers 
skatteintäkter till andra kommuner – alltså en skillnad på 1 person till Vallentuna 
kommuns nackdel. Hur stor summa som exakt gått förlorad är svår att räkna ut då det 
inte går att utläsa civilstatus för två av kunderna i statistiken. Om vi trots allt gör en 
uträkning (vilken blir oerhört osäker) blir utfallet:

Vallentuna fått skattemedel 172 899 kr/år
”Borde” dock fått (om kund 
folkbokfört sig enligt 
länsöverenskommelsen) 1 058 004/år
Skillnad 885 105/år

 

Om uträkningen är någorlunda korrekt har Vallentuna kommun alltså förlorat 
skattemedel på 885 105/år.

Anledningen till siffran på ca 1 miljon ovan är att de skattemedel vi förlorat gällde personer 
över 90 år, ensamstående (vilket ger flera tillägg på större summor). De medel kommunen 
däremot fick tillhörde 70+:are som utgör väldigt lite i skatteintäkter.

Observera att det inte går att tvinga en kund att folkbokföra sig enligt 
länsöverenskommelsen samt att skattemedlen flyttas i november. Därmed har i realiteten 
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skattemedlen för utflyttarna stannat några månader i Vallentuna kommun, men flyttas i sin 
helhet från nov 2020.

Slutsats kostnad för de som redan flyttat
Total kostnad under 2021 för att vara med i länsöverenskommelsen inkl. skattemedel 
och dygnspriser: 1 713 290 kr/år (om ingen mer flyttning sker).

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för de kunder som redan flyttat kvarstår tills kunderna går bort. Om 
kommunen väljer att vara kvar i länsöverenskommelsen kommer troligen kunder 
även fortsättningsvis folkbokföra sig i skattemässigt mer fördelaktiga kommuner samt 
ökade kostnader kvarstår då dygnspriserna även fortsättningsvis kommer vara högre i 
många andra kommuner än i Vallentuna kommun. In- och utflyttningsmönstret 
estimeras dock vara i relativ balans framöver. Prognos osäker.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Fanny Rosling Samanthi Kahn
Avdelningschef Staben Strateg äldreomsorg
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