
 

Sammanträdesprotokoll  Blad 1 (6) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  

  
2020-05-26  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten kl 15.55 - 16.40 
  
Beslutande  Linus Fogel (S)   
 Emil Carlsson (V)   
 Katarina Berg (M)   
 Christina Johansson (S)   
 Inge Ståhlgren (S)   
 Ann Svensson (S)   
 Eva Lantz (M)   
 Anders Lundgren (M)   
 Per Krusell (SD)   
     
   
Övriga deltagare  Agnetha West Sekreterare 
 Titti Kendall, § 25 Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West 

Paragrafer 25  - 26  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Linus Fogel 

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Katarina Berg    

     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-05-26  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-05-27 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-06-18 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2020-05-26   

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 25 Extraärende: Laglighetsprövning enligt kommunallagen att inte 

verställa insatser beställda av annan kommun (mål nr 4421-20) 
 

3 - 5 

Von § 26 Sekretessärende:  
 

6 - 7 
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 25        Dnr VON.2020.30               
 
 
Extraärende: Laglighetsprövning enligt kommunallage n att inte 
verställa insatser beställda av annan kommun (mål n r 4421-20)  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 
1. Vård- och omsorgsnämnden motsätter sig överklagandet med anledning av att 

det under rådande förutsättningar inte kan anses ingå i skälig levnadsnivå att 
vistas i annan kommun än den egna. Kommunen kan heller inte säkerställa att 
beställda insatser kan verkställas då tillgång till personal under pandemin är 
ständigt osäker.  

2. Då Oxelösunds kommun inte är myndighetsutövare i dessa fall finns ingen 
möjlighet för kommunen att avslå en beställning om stöd från annan kommun. 
Därför menar Vård och omsorgsnämnden att kommunen bör ha möjlighet att 
neka verkställighet med anledning av den extraordinära situation som den 
rådande pandemin innebär.  

3. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit med en vägledning i hur 
kommuner kan göra vid förfrågan om att verkställa insatser beställda i annan 
kommun. Detta förutsätter dock att beställande kommun följer SKR’s vägledning 
och innebär inte någon garanti för att Oxelösund kan säga nej till att verkställa 
insatser beställda av annan kommun.  

4. Beslutet gäller från och med 2020-05-26 och tills vidare. 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 
Sammanfattning  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut att inte verkställa insatser beställda av annan 
kommun enligt 2a kap.6§ Socialtjänstlag har överklagats till förvaltningsrätten. En 
laglighetsprövning av beslutet är begärd.  

Vård- och omsorgsnämnden har hela tiden varit medveten om att beslutet innebär att 
kommunen inte fullgör sina skyldigheter enligt Socialtjänstlagen och motsätter sig inte 
att beslutet i vanliga fall skulle vara lagstridigt. I ljuset av pågående utbrott av Covid-
19 är dock personaltillgången osäker på ett sätt som tidigare inte varit fallet. Vård- 
och omsorgsnämnden kan därför inte säkerställa att eventuella sommargäster 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

Det saknas dock lagstöd för kommunen att göra prioriteringar av socialtjänstinsatser.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2020-05-19 kommit med vägledning  
för hur denna typ av ärenden ska hanteras. Detta fanns inte vid tiden för nämndens 
beslut att inte verkställa insatser beställda av annan kommun. Vägledningen innebär 
att en dialog ska föras mellan bosättningskommun och tänkt vistelsekommun. 
Vistelsekommunen har då en möjlighet att neka verkställighet.  
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden  2020-05-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Von § 25        Dnr VON.2020.30               
 

Bosättningskommunen kan då säga nej till att verkställa insatser i en annan kommun. 
Den enskilde får då fortsatt hjälp i sin ordinarie bostad. Det finns dock ingen garanti 
för att alla kommuner kommer att följa SKR’s vägledning.   

Falkenbergs kommuns besluta att inte verkställa insatser beställda av annan 
kommun har upphävts av förvaltningsrätten i Göteborg då beslutet strider mot lag 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2020-05-22. 
 
 
Dagens sammanträde  
 
A-journering 16.05-16.10 
 
Framskrivet förslag  
 
Äldreomsorgsförvaltningen lägger fram två förslag till beslut om yttrande till 
ställningstagande i laglighetsprövningen 

 
Alternativ 1 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att gå med på överklagandet. Vård- och 
omsorgsnämnden instämmer i att beslutet står i strid med bestämmelserna i 
Socialtjänstlagen.  

2. 2020-05-19 kom Sveriges Kommuner och Regioner med vägledning om hur  
denna typ av ärenden kan hanteras. Detta ger stöd till kommunen i att säga  
nej till verkställighet vid en förfrågan från bosättningskommunen. 

3. Beslutet gäller från och med 2020-05-26 och tills vidare. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
Alternativ 2 
 
1. Vård- och omsorgsnämnden motsätter sig överklagandet med anledning av att 

det under rådande förutsättningar inte kan anses ingå i skälig levnadsnivå att 
vistas i annan kommun än den egna. Kommunen kan heller inte säkerställa att 
beställda insatser kan verkställas då tillgång till personal under pandemin är 
ständigt osäker.  

2. Då Oxelösunds kommun inte är myndighetsutövare i dessa fall finns ingen 
möjlighet för kommunen att avslå en beställning om stöd från annan kommun. 
Därför menar Vård och omsorgsnämnden att kommunen bör ha möjlighet att 
neka verkställighet med anledning av den extraordinära situation som den 
rådande pandemin innebär.  
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Von § 25        Dnr VON.2020.30               
 

3. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit med en vägledning i hur 
kommuner kan göra vid förfrågan om att verkställa insatser beställda i annan 
kommun. Detta förutsätter dock att beställande kommun följer SKR’s vägledning 
och innebär inte någon garanti för att Oxelösund kan säga nej till att verkställa 
insatser beställda av annan kommun.  

4. Beslutet gäller från och med 2020-05-26 och tills vidare. 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Förslag  
 
Inge Ståhlgren (S) föreslår att nämnden beslutar enligt alternativ 2. Emil Carlsson 
(V) och Ann Svensson (S) instämmer. 
 
Katarina Berg (M) föreslår att nämnden beslutar att upphäva tidigare beslut  ”Insatser 
beställda av annan kommun, 2020-04-28 § 19 och att förvaltningen får i uppdrag att 
tillskriva regeringen om en begäran att det är angeläget att få till en tillfällig 
lagändring. 
 
Ann Svensson (S) föreslår avslag till Katarina Bergs (M) förslag. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Inge Ståhlgren (S) förslag mot Katarina Bergs (M) förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Inge Ståhlgrens (S) förslag enligt alternativ 2. 
 
 
Reservation  
 
Katarina Berg (M), Eva Lantz (M), Anders Lundgren (M) och Per Krusell (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Katarina Bergs förslag och lämnar 
följande skriftliga reservation: 
 
"Nämnden var medveten om att tidigare beslut stred mot lagen men såg det som  
en naturlig följd med anledning av Folkhälsomyndighetens uttalande om olika 
försiktighetsåtgärder. 
När Förvaltningsrätten nu tagit ställning kring ett ärende i Falkenberg och upphävde 
beslutet så bör nämnden följa detta beslut, oaktat att det inte är en prejudicerande 
dom. 
  
Även om SKR vid två tillfällen begärt tillfällig lagändring så är det inte fel att enskild 
kommun, oaktat att SKR företräder kommuner och regioner, gör detsamma.  
 
Katarina Berg, Eva Lantz, Anders Lundberg, Per Krusell" 

______ 
Beslut till: Förvaltningschef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden    

  
2020-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Von § 26        Dnr VON.2020.19 S               
 
 
Sekretessärende:  


