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Syfte  
Syftet med denna rutin är att klargöra ansvarsfördelningen mellan chef för 
myndighetsenheten, boendesamordnare, systemadministratör, redovisningsekonom, 
avgiftshandläggare och aktuellt äldreboende när en annan kommun köpt en plats på 
ett äldreboende i Sundbybergs stad, samt säkerställa en säker hantering av ärendet.  
 

Omfattning   
Rutinen omfattar myndighetsenheten, planering- och uppföljningsenheten samt 
Sundbyberg stads äldreboenden, Äldreförvaltningen. 
 

Ansvar  
Enhetschef för myndighetsenheten, planering- och uppföljningsenheten samt 
äldreboendet ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.  
Berörd personal på myndighetsenheten, planering- och uppföljningsenheten samt 
på Sundbybergs stads äldreboenden ansvarar för att den efterföljs. 
 

Tillvägagångssätt 
När en kund från en annan kommun ska flytta in på ett äldreboende i Sundbybergs 
stad ska följande struktur följas: 
 
Boendesamordnarens ansvar 
- Ansvarar för att köpande kommun skickar ett uppdrag samt avtal per post eller fax 
till myndighetsenheten. 
- Ansvarar för att uppdrag från köpande kommun skickas per post eller fax till 
aktuellt äldreboende i Sundbybergs stad.  
- Ansvarar för att informera systemadministratör om kunden som ska flytta till ett 
äldreboende i Sundbybergs stad. Aktuellt äldreboende, personuppgifter, datum för 
inflyttning ska framgå samt om det är en permanent eller korttidsplacering. 
- Ansvarar för att avtal lämnas till redovisningsekonom. 
- Ansvarar för att genomförandeplan från aktuellt äldreboende skickas till köpande 
kommun. 
- Informera köpande kommun när kunden avlidit samt skicka samtliga handlingar i 
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ärendet (HSL- och social journal samt uppdrag/beställning) till köpande kommun. 
 
Chefen för myndighetsenhetens ansvar 
- Ansvarar för att kontrollera delarna ”ersättning” samt ”avgift” innan avtalet 
undertecknas.  
- Ansvarar för att underteckna avtalet från köpande kommun och skicka ett exemplar 
tillbaka till köpande kommun.  
- Ansvarar för att ett avtal överlämnas till boendesamordnaren. 
 
Systemadministratörens ansvar 
- Ansvarar för att lägga in kunden i Treserva genomförandewebb så att personal på 
aktuellt äldreboende i Sundbybergs stad kan dokumentera.  
- Ansvarar för att avsluta ärendet i Treserva genomförandewebb en vecka efter att 
ärendet avslutats.  
 
Redovisningsekonomens ansvar 
- Ansvarar för att fakturera köpande kommun, enligt ersättnings- och 
faktureringsvillkor i avtalet.  
 
Avgiftshandläggarens ansvar 
- Ansvarar för att fakturera kund om detta är avtalat med köpande kommun. 
 
Personal inom Sundbybergs stads äldreboendes ansvar 
- Ansvarig sjuksköterska och paramedicinare ansvarar för att upprätta en hälso-och 
sjukvårdsjournal i journalsystemet Treserva. 
- Omvårdnadspersonalen ansvarar för att genomförandeplan upprättas inom fem 
dagar vid korttidsplacering och fyra veckor vid permanent placering. 
Genomförandeplanen skickas per post eller fax till boendesamordnare på 
myndighetsenheten som faxar denna till köpande kommun.  
- Ansvarig sjuksköterska och paramedicinare ansvarar för att det finns adekvata 
vårdplaner och att förankra dessa hos omvårdnadspersonalen.  
- Avvikelserapport dokumenteras på papper. 
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- Ansvarig sjuksköterska informerar hemkommun och boendesamordnargruppen i 
Treserva om det sker eventuella närvaroavvikelser under vistelsen. 
- Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att meddela systemadministratör när kunden 
ska flytta eller när kunden har avlidit.  
- Ansvarig sjuksköterska och paramedicinare skriver ut hälso- och 
sjukvårdsjournalen enligt rutin för gallring och arkivering av journaler.  
 

Utrustning 
Ej aktuellt.  
 

Referenser 
Ej aktuellt.  
 

Referensdokument 
 

 

Bilaga 
Ej aktuellt.  

 


