
Delegationsbeslut 

2020-04-16 

Beslut om att inte verkställa biståndsbeslut i form av hemtjänst 
från andra kommuner vid tillfällig vistelse i Uddevalla kommun 

Ärendebeskrivning 

Enligt socialtjänstlagen har den som bor i en kommun rätt att ansöka om hemtjänst i 
en annan kommun som man tillfälligt vill besöka. Vistelsekommunens skyldighet 
regleras i Socialtjänstlagen 2 kap. 6 §.Detta innebär normalt en stor påfrestning för 
vistelsekommunen under sommarhalvåret, men kan också förväntas bli betydligt 
svårare med anledning av nuvarande extraordinära händelse. 

Med anledning av det nya earonaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten att 
personer över 70 år och andra i riskgrupp att stanna hemma i sin bosättningskommun 
för att minska smittspridningen i landet och för att hälso- och sjukvården ska ges bästa 
förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter. 

Uddevalla kommuns socialtjänst uppmanar de som tillhör riskgrupper och tänker 
ansökan om hemtjänst vid tillfällig vistelse inom kommunen att följa de råd och 
anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger, dvs att personer över 70 år och andra i 
riskgrupper bör stanna hemma i sin hemkommun. 

Socialtjänsten befinner sig i ett ansträngt läge gällande personalsituation och 
verksamhetsprioriteringar. Det innebär att socialtjänsten inte kan prioritera att verkställa 
insatser till personer från andra kommuner. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att biståndsbeslut i form av hemtjänst från andra kommuner vid tillfällig vistelse i 
Uddevalla kommun enligt 2 kap§ 6 i socialtjänstlagen, inte kommer att verkställas. 

Beslutet gäller från och med den 17 april 2020 och tills vidare. Beslutet kommer att 
omprövas löpande av socialnämnden utifrån utvecklingen av pågående pandemi. 
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Skäl till beslutet är Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa 
smittspridning samt socialtjänstens ansträngda läge gällande personalsituation och 
verksamhetsprioriteringar, vilket omöjliggör verkställande av hemtjänstinsatser för 
brukare från annan kommun. 

Då ärendet brådskar och nämnden beslut ej kan avvaktas har detta beslut fattats av 
nämndens ordförande med stöd av socialnämndens delegationsordning 13.18 
(Kommunallagen 6 kap. 39 §). 

Beslutet ska anmälas till socialnämnden. 
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Socialnämndens ordförande 

Sändlista för kännedom 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Samtliga Sveriges kommuner 
Sveriges kommuner och regioner 

2 (2) 


