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Rutinens namn   

Aktivitet Ansvar 
Kund som flyttar till Österåkers 
kommun 

• Utredning och beslut om 
särskilt boende görs av 
utflyttningskommunen. 

• Kunden ska registreras i 
Lifecare av ansvarig 
handläggare.  

• Välj- Länsöverenskommelse. 
Utredning och beslut scannas 
in, beställning skickas till 
boendesamordnaren. 

• Plats förmedlas av 
boendesamordnaren enligt 
våra inflyttningsrutiner på LOU 
eller LOV boende 

• Individavtal /placeringsavtal 
skrivs av bosendesamordnaren 
och lämnas till enhetschef för 
underskrift. Avtalen görs i två 
exemplar.  
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• Båda exemplaren skickas till 
utflyttningskommunen för 
underskrift. 

• Utflyttningskommunen skickar 
tillbaka ett exemplar som 
postmottagaren/ 
avgiftshandläggaren tar emot 
och sparar avtalet. Avtalet 
sparas och läggs i en pärm hos 
avgiftshandläggaren.  

• Hyra för plats på  Solskiftet och 
Enebacken debiterar 
Österåkers kommun kunden. 
För övriga boenden skickas 
debitering av/från utföraren 
själv. 

• Utflyttningskommunen 
debiterar matkostnaden och 
omvårdnadsavgiften. 

• Avgiftshandläggare  debiterar 
utflyttningskommunen enligt 
gällande dygnspris för 
respektive boende 

 
  
Kund som flyttar från Österåkers 
kommun 

• Utredning för särskilt boende 
görs av områdesansvarig 
handläggare. 

• Utredning och beslut görs i 
Lifecare. Beställningen skickas i 
Lifecare till någon av 
boendesamordnarna. 

• Boendesamordnaren tar 
kontakt med önskad 
inflyttningskommun och ställer 
personen i kö.  
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• Plats förmedlas enligt 
inflyttningskommunens rutiner 
(LOV/LOU)  

• Individavtal /placeringsavtal 
skrivs av boendesamordnaren i 
inflyttningskommunen. Original 
ska upp till avgiftshandläggare. 

• Meddela hyran per månad till 
avgiftshandläggaren. Meddela 
även om det är en demens eller 
en somatisk placering. 

• Faktura från 
inflyttningskommunen kommer 
till avgiftshandläggaren enligt 
avtal. 

• Utflyttningskommunen 
debiterar kunden för mat och 
omvårdnad. 
Inflyttningskommunen eller 
boendet debiterar hyran. 

  
  
  
  
  

Har du upptäckt fel eller brister i den här rutinen rapporterar du det via intranätets 
avvikelserapporteringssystem. 

https://inomskars.osteraker.se/informationslagret/bestallningsformular/bestallningsformular/rapporterafelochbristerinomsocialforvaltningen.23487.html
https://inomskars.osteraker.se/informationslagret/bestallningsformular/bestallningsformular/rapporterafelochbristerinomsocialforvaltningen.23487.html
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