Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen enligt
socialtjänstlagen.

Vi är skyldiga att verkställa beslut från en boendekommun för de som vistas
här tillfälligt. Om vi inte gör det kan vi åläggas att betala en avgift på 10 000
kr till 1 miljon kr.
2 a kap. 6 §

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen,
och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp
för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den
enskildes behov av stöd och hjälp,
2. verkställa bosättningskommunens beslut.

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun
Härmed avses semesterresor och andra kortare vistelser upp till sex månader. Enligt 3 § är
bosättningskommunen i dessa fall ansvarig för de stöd- och hjälpinsatser som en enskild kan
behöva. Med uttrycket att en enskild avser att vistas i en kommun under kortare tid ska förstås
att vistelsen föranleds av den enskildes önskemål och sker på den enskildes initiativ.
Paragrafen omfattar inte den situationen att en kommun vill verkställa en insats i en annan
kommun (jämför 5 §).
är vistelsekommunen skyldig att på begäran
Vistelsekommunen är bara skyldig att bistå med utredning och med att verkställa beslut om
bosättningskommunen begär det. Om bosättningskommunen kan utreda ärendet på egen hand och väljer att
utföra insatsen, antingen med egen personal eller genom avtal med privata utförare, har vistelsekommunen
inte något ansvar enligt denna paragraf. Vistelsekommunen har dock fortfarande ansvar i akuta situationer
enligt 3 §.
verkställa bosättningskommunens beslut
Vistelsekommunen ska bistå med att verkställa de beslut som bosättningskommunen fattar, om
bosättningskommunen begär det. Vistelsekommunens uppgift i detta avseende följer direkt av lag och ska
därför inte ses som ett utförande genom avtal enligt 2 kap. 5 §. Vistelsekommunen kan välja att själv utföra
insatsen eller att genom avtal låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen svarar för kvaliteten i den
insats som utförs och att verksamheten uppfyller de övriga krav som finns. Vistelsekommunens ansvar enligt
denna paragraf medför att den kommunen har en viss rapporteringsskyldighet och kan bli föremål för särskild
dröjsmålsavgift enligt 16 kap. 6 a § fjärde stycket.
Avgift
16 kap. 6 a §

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt
ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte
inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt
en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom
skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.
Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket begärt att få senarelägga
verkställandet.
Om en bosättningskommun med stöd av 2 a kap. 6 § 2 har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett
beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt
denna paragraf.
Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.
16 kap. 6 b §
Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.
När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det
i övrigt kan anses vara.
Avgiften får efterges438 om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut.

