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

KSL:s styrelse beslutade den 25 februari 2016 att uppdra till KSL:s kansli att redovisa 
hur en överenskommelse gällande äldres flyttning till särskilt boende (SÄBO) mellan 
kommunerna skulle kunna utformas. Syftet 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.   

En arbetsgrupp med representation från KSL, Solna, Stockholm, Vallentuna, Botkyrka 
och Nacka har med hjälp av en konsult som anlitats av KSL tagit fram ett förslag till en 
överenskommelse.   

KSL:s styrelse skickar nu ut förslaget till överenskommelse på remiss till 
kommunstyrelserna i alla länets kommuner. I slutet av dokumentet finns några frågor 
som vi vill att ni besvarar i remissvaret.  

Bakgrund 

Tidigare fanns en liknande överenskommelse i länet om bibehållet ansvar för 
ursprungskommunen vid flytt till särskilt boende i annan kommun. Överenskommelsen 
upphörde att gälla i samtliga kommuner i länet vid årsskiftet 2013/2014. 

Antalet äldre personer i Stockholmsregionen ökar, och därmed ökar behoven av särskilt 
boende. 2016 bodde nästan 16 000 personer över 65 år på särskilt boende i Stockholms 
län. År 2015 var det närmare 400 personer som sökte plats på ett särskilt boende med 
heldygnsomsorg från en kommun i länet till en annan av länets kommuner. Det är svårt 
för kommunerna att planera för och budgetera. Detta gör att det finns ett behov av en 

utökad samverkan mellan kommunerna i denna fråga. 

Innehåll och målgrupp 

Målgruppen för överenskommelsen är personer som bor i en kommun i länet (i ordinärt 
boende eller i särskilt boende) och vill ansöka om plats i särskilt boende i en annan av 
länets kommuner.  

Socialtjänstlagen ger den enskilde rätt att ansöka om särskilt boende till annan 
kommun enligt 2a kap. 8 § SoL. Det innebär att den kommun som får ansökan utreder, 
fattar beslut och ansvarar för insatsen.  

Den föreslagna nya överenskommelsen innebär ett avsteg från ansvarsfördelningen 
enligt SoL. Den skulle innebära att utflyttningskommunen fattar biståndsbeslut, samt 
behåller ett långsiktigt ansvar både för kostnad och myndighetsutövning så länge den 
enskilde har behov av insatsen. 

Inflyttningskommunen förmedlar sedan plats på samma villkor som om den sökande 
var kommuninvånare, dvs platser som förmedlas till sökande från 
utflyttningskommunen är de som drivs i inflyttningskommunens egen regi eller som 
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inflyttningskommunen upphandlat enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen 
om offentlig upphandling (LOU).  

Idag finns en möjlighet att begära överflyttning av ansvaret enligt socialtjänstlagen (2 
kap. 10 a §) från utflyttningskommunen till inflyttningskommunen om den enskilde till 
exempel väljer att folkbokföra sig i den nya inflyttningskommunen. Med denna 
överenskommelse skulle denna möjlighet avtalas bort. 

Frågor att besvara 

Nedan följer de frågor som vi ber er besvara i denna remiss: 

 Är er kommun principiellt intresserad av/ser behov av en överenskommelse 
mellan kommunerna avseende flytt till särskilt boende i annan kommun?  
JA/NEJ 
 
Motivera gärna svaret 
 

 KSL:s kansli har med stöd av en arbetsgrupp tagit fram bifogade förslag till 
överenskommelse. Är överenskommelsen relevant för er kommun? Har ni 
förslag till ändringar eller tillägg i någon/några av överenskommelsens 
paragrafer? 
 

 Har ni andra synpunkter/förslag rörande samverkan om särskilt boende mellan 
kommunerna i Stockholms län? 

För det fortsatta arbetet inom detta område är vi tacksamma om ni tar er tiden att 
utveckla era svar och gärna kommentera kommunens behov av och strategi för, 
utbyggnad av SÄBO. 

Svarsperiod 

KSL önskar få kommunernas svar senast den 31 augusti 2017 till registrator@ksl.se 

Frågor och information 

Frågor med anledning av detta besvaras av Anna Nerelius, anna.nerelius@ksl.se 

 

Med vänlig hälsning 

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN  

 

 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Ordförande Förbundsdirektör 
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