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Dnr 2017/183

Förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att det inte finns behov av en ny
länsöverenskommelse
Ärende i korthet

KSL har skickat ut förslag till ny överenskommelse på remiss till kommunstyrelserna i alla länets kommuner. KSL vill genom remissen få svar på om kommunen
principiellt är intresserad av eller ser behov av en överenskommelse mellan
kommunerna, avseende flytt till särskilt boende i annan kommun.
Socialförvaltningens förslag är att det inte finns behov av en ny överenskommelse.
Handlingar

1. Tjänsteskrivelse 2017-06-22
2. Yttrande 2017-06-22
3. KSL:s remiss
4. KSL: s förslag till ny länsöverenskommelse
Bakgrund

Syftet med en ny överenskommelse ska vara att kommunerna kan köpa platser av
varandra och den placerande kommunen behåller ett långsiktigt betalningsansvar.
Detta som en del i att kunna klara den utbyggnad av särskilt boende som behövs och
därmed också öka valfriheten för de äldre.

Socialförvaltningen
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Jenny Järf, utredare
Telefon: 08-580 293

Besöksadress: Vibblabyvägen 3, 3 tr., Jakobsberg
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
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Huvudpunkter i den nya överenskommelsen:
o Ursprungskommunen fattar beslut och behåller ansvaret för insatsen
o Kommunen förbinder sig via överenskommelsen att inte begära överflyttning
av ansvaret 2 kap. 10 a § från utflyttningskommunen till
inflyttningskommunen
KSL har skickat ut ett förslag på ny överenskommelse på remiss till kommunstyrelserna i alla länets kommuner. KSL vill genom remissen få svar på bland annat
följande frågor:
1. Är kommunen principiellt intresserad av/ ser behov av en överenskommelse
mellan kommunerna avseende flytt till särskilt boende i annan kommun?
2. Har kommunen andra synpunkter/förslag rörande
överenskommelsen/samverkan om särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län?
Analys och överväganden

Socialförvaltningens analys och underlag till yttrande om rekommendationen finns i
bilaga: Yttrande 2017-06-22.
Barnkonsekvensanalys

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom
förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla
ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:
Beslutet berör främst äldre och bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett
barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Det är oklart vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför utflyttnings-och
inflyttningskommunen. Det är svårt att få en bild om ny överenskommelse kan
balansera brist/överskott på platser. Likaså är det svårt att se om överenskommelsen
ska kunna bidra till att platserna används rationellt. Det krävs att samtliga kommuner
anstränger sig för att använda överenskommelsen i första hand.
Slutsatser

Syftet med en överenskommelse är att den ska bidra till ökad samverkan och
valfrihet kring särskilt boende för äldre. Idén är bra men socialnämnden i Järfälla
kommun avböjer i slutändan förslaget om en ny överenskommelse med hänvisning
till de synpunkter och förslag som har redovisats i yttrandet.
Sammanfattningsvis råder det fortfarande oklarheter kring ansvarsfördelning mellan
inflyttnings – och utflyttningskommunen. Det finns också många undantag i
överenskommelsen som ska hanteras. Risken är därmed att överenskommelsen blir
svårtolkad.
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Överenskommelsen bygger på att alla kommuner är med. Erfarenheter utav den
tidigare överenskommelsen visade att kommunerna använde den i olika omfattning.
Den bygger också på att kommunen måste ha en överkapacitet av boendeplatser,
något som inte existerar idag.
Slutsatsen är att socialtjänstlagens 2 kap. 3 § ger fullt stöd och tydlighet kring vad
som gäller när den enskilde vill ansöka om särskilt boende i annan kommun.
Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte finns behov av en ny
överenskommelse och att denna inte är relevant för Järfälla kommun.
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