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TILLÄMPNING AV 2 KAP 8 § SOL VID
ANSÖKAN FRÅN BOENDE I GRANNKOMMUN
Socialnämnden gav 2014-04-02 Socialförvaltningen i uppdrag att redogöra för
tillämpningen av socialtjänstlagens regel som infördes 1998, innebärande rätt att
ansöka om särskilt boende i annan kommun.
Av socialtjänstlagens dåvarande 6 H §, nuvarande 2 kap 8-9 §§ framgår bl.a. följande:
- en person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av ålderdom,
funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av
omfattande vård – och omvårdnadsinsatser och därför inte kan bosätta sig där
utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den
kommunen ansöka om sådana insatser. En sådan ansökan ska behandlas som
om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen.
- det förhållandet att den sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen får
inte beaktas vid prövning av en sådan ansökan. Hemkommunen är skyldig att på
begäran bistå med den utredning som behövs för att kunna pröva ansökan.
HANDLÄGGNING AV ÄRENDE

I de fall där sökanden bor i annan kommun men önskar flytta till vårdboende i
Höganäs görs en sedvanlig utredning, dvs. inhämtande av uppgifter från
hemkommun (omvårdnadsutredning), samtal med sökanden och anhöriga samt
besök av sökanden i samtliga fall oavsett var i landet sökanden bor.
Besök görs bl.a. eftersom det är avgörande både utifrån rättssäkerhetsaspekter och
med hänsyn till självbestämmande och integritet att det klart framgår att det är den
enskildes bestämda önskan och utryck för egen vilja att flytta till Höganäs kommun.
Inte sällan är det anhöriga som i alla välmening anser att deras mor/far skulle må bra
av att flytta närmre barnen.
I de fall det visar sig att ansökan inte kan härledas till sökanden och någon legal
ställföreträdare saknas, fattas beslut enligt 11 kap 1 § SoL om att ”ej inleda
utredning”. Beslutet kan ej överklagas.
I de fall där sökanden ej bedöms ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov
som föranleder rätt till vårdboende, fattas beslut om avslag.
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I de fall där sökanden kan uttala en bestämd vilja att flytta till vårdboende i Höganäs
och bedöms ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov fattas beslut om
bifall.
Sedan lagregeln i Socialtjänstlagen tillkom har Höganäs haft många ansökningar från
ett flertal kommuner, främst Helsingborg (se tabell, sid 3). Företrädare för tidigare
kommunförbundet har uttalat förståelse för Höganäs kommuns nämndsbeslut om
avslag till grannkommuner och menar att närhet till boende i grannkommuner kan
uppfylla intentioner om närhetsbegrepp enligt Socialtjänstlagen.
I sammanhanget kan noteras att konsekvenserna av denna lagregel blivit föremål för
diskussion eftersom en följd av denna rätt att ansöka om vårdboende i valfri
kommun medfört påtaglig försiktighet beträffande utbyggnad av boende inom vård
och omsorg på vissa håll.

Socialnämnden beslöt 2001-03-07 med anledning av ovanstående att
ansökningar enligt 6 H § SoL (nuvarande 2 kap 8 §) från boende i Helsingborg och Ängelholm
kommer att avslås, om inte särskilda skäl föreligger, pga. kort avstånd och tillgång till goda
kommunikationer.
Socialnämnden ansåg att lagstiftarens mening var att möjliggöra flyttning från annan
kommun för de sjuka/äldre som bor långt ifrån sina närstående
Ett flertal förfrågningar, ca 15 om året, från grannkommuner, fortsätter att komma
till Höganäs. Vid förfrågningar/anmälan informeras om Socialnämndens
ställningstagande/principbeslut men att sökanden naturligtvis har rätt att få sin sak
prövad och att ett ev. avslag kan överklagas. I sammanhanget bör påpekas att ett
relativt stort antal stannar just vid förfrågan.
Vid överklagan då det gäller endast avstånd är det från tidpunkt för Socialnämndens
beslut 2001-03-07 och tills nu, hittills fem personer som valt att få sin sak prövad av
Förvaltningsdomstol. Samtliga har fått rätt till vårdboende i Höganäs, varav 4 från
Helsingborg och 1 från Ängelholm.
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TABELL - ANSÖKAN OM SÄRSKILT BOENDE AV SÖKANDE FRÅN ANNAN KOMMUN
SAMMANLAGT UNDER
PERIODEN 2007-2014

HELSINGBORG

ÄNGELHOLM

ANDRA KOMMUNER

ANTAL ANSÖKNINGAR *

35

7

59

6

3

10

3

I

19

22

2

24

9

1

4

1

4

1

-

VARAV RESULTERAR I ATT INGEN
UTREDNING INLEDS

ANTAL BIFALL
ANTAL AVSLAG
-

VARAR AVSLAG MED ANLEDNING AV
ENBART AVSTÅND

AVSLAG SOM ÖVERKLAGATS DÅ SN’S
AVSLAG ENBART BEROTT PÅ AVSTÅND
-

VARAV BIFALL I DOMSTOL DÅ SN’S
AVSLAG ENBART BEROTT PÅ AVSTÅND

ANTAL FÖRFRÅGNINGAR

Cirka 15/år varav
ungefär 30 % leder till
en ansökan.

Cirka 15/år varav
ungefär 30-40 %
leder till en ansökan.

* Antalet ansökningar överensstämmer inte med antalet bifall och avslag. Detta kan bland
annat bero på att sökande återtar sin ansökan, avlider eller flyttar till annat boende under
processen.
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