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Rutin Nacka kommun som inflyttningskommun 

När kund ska få placering i Nacka kommun enligt överenskommelsen om bibehållet 

kostnadsansvar vill Nacka kommun ha följande uppgifter från utflyttningskommunen. 

Detta skickas till följande adress, 

Nacka kommun 

Socialtjänsten 

Äldreenheten 

131 81 Nacka. 

Information gällande kund 

I Nacka kommun har vi kundval gällande äldreboende, kunden kan ha upp till tre val, 

viktigt att notera i vilken ordning kunden har på sina val samt vilken inriktning det ska vara. 

Vi lägger in er kund i vårt system, vi behöver därför fullständigt namn, personnummer och 

även att ni skriver er målformulering. Under rubrik ”övrig information” vill vi få uppgifter 

om kund sitter i rullstol, har dubbelbemanning vid förflyttningar och annat av vikt för att 

kunna hitta rätt placering till kunden. Detta då en del av våra äldreboende har en stor 

differens på utformningen av lägenheterna.  

 

Namn och personnummer:   

Beslutsdatum:    

Inriktning och val av äldreboende:  

Kontaktperson vid erbjudande:  

Målformulering: 

Övrig information:     
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Information utflyttningskommun 

Vi behöver även skriftlig information om följande för att kunna upprätta ett avtal när kund 

flyttar in på äldreboende. 

 

Kommun:    

Adress:    

Telefon växel:   

Kontaktperson/referens:  

Telefon:    

E-post:  

Faktureringsadress:    

Uppgift som anges på faktura:    

 

 

Nacka kommuns ersättningsmodell 

I Nacka kommun får anordnarna ersättning utifrån checknivåer. När kund ska flytta in på 

äldreboende i Nacka kommun kommer Boendesamordnare ta kontakt med ansvarig 

handläggare i utflyttningskommunen för att i samråd göra en vårdresursmätning som 

kommer ligga som grund för den checknivå anordnarna ska få ersättning från. Om kundens 

vårdbehov ändras kommer anordnarna påkalla behovet om ny vårdresursmätning. Detta 

gör de till Boendesamordnare i Nacka kommun som då tar kontakt med ansvarig 

handläggare i utflyttningskommunen för att i samråda göra en ny vårdresursmätning. 

Ersättningen till anordnaren kan då ändras utifrån att checknivån ändras. Ändringen gäller 

från den dag anordnarna har påkallat. 

I Nacka kommun får anordnarna ersättning enligt bedömd checknivå från den dag som 

kunden skrivit kontrakt, alltså inte från inflyttningsdag. När kund avlider eller flyttar får 

anordnaren ersättning i 14 dagar enligt checknivå 1. 

Manualen för vårdresursmätning bifogas. 
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Fakturering 

Anordnarna kommer fakturera Nacka kommun som i sin tur kommer fakturera 

utflyttningskommunen. 

Hyran tas alltid ut av äldreboendet. Om kunden flyttat in på privat äldreboende betalar 

kunden matavgiften direkt till dem. Om kunden flyttar in på kommunalt äldreboende, 

Nacka seniorcenter, ska kund betala matavgiften till utflyttningskommunen.  

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

 

 


