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RIKSDAGENS SVAR 261/2010 rd
Regeringens proposition med förslag till lagar
om ändring av lagen om hemkommun och av socialvårdslagen

Ärende
Regeringen har till riksdagen överlämnat sin
proposition med förslag till lagar om ändring av
lagen om hemkommun och av socialvårdslagen
(RP 101/2010 rd).

Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande:
Riksdagen förutsätter att regeringen
1) noga bevakar hur reformen påverkar
bl.a. kostnadsfördelningen mellan kommunerna och 2) utreder alla aspekter
kring hemkommunen för personer som
bor självständigt och omfattas av öppenvården och i förekommande fall tar itu
med att bereda ändringar i lagstiftningen.

Beredning i utskott
Förvaltningsutskottet har i ärendet lämnat sitt
betänkande (FvUB 27/2010 rd).

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag
om ändring av lagen om hemkommun
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om hemkommun (201/1994) 3 § 2 punkten och 7 § 1 mom., av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 624/2004, och
fogas till lagen nya 3 a och 3 b § samt till 10 §, sådan den lyder i lag 624/2004, ett nytt 2 mom. som
följer:
3§
Begränsningar som gäller ändring av hemkommunen
En persons hemkommun ändras inte, om han
bor i en annan kommun huvudsakligen på grund
av
— — — — — — — — — — — — — —

RP 101/2010 rd
FvUB 27/2010 rd

2) vård i familjevård eller institutionsvård, eller boende med boendeservice,
— — — — — — — — — — — — — —
3a§
Rätt att välja hemkommun vid långvarig vårdrelation
Om en person är placerad i familjevård eller
institutionsvård eller i boende med boendeservi-
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ce någon annanstans än i sin hemkommun, kan
han eller hon trots 3 § 2 punkten välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden
finns som sin nya hemkommun. För att personen
ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett
år.
3b§
Ändring av hemkommun i vissa situationer
En persons hemkommun ändras om han eller
hon flyttar till en annan kommun i en situation
som avses i 16 a § i socialvårdslagen (710/1982).

sammans med personen kan också göra anmälan
för hans eller hennes räkning. Anmälan ska också göras i de fall som avses i 5 § 2 mom. samt då
en person flyttar från en bostad och därefter inte
har någon stadigvarande bostad. Den som utnyttjar rätten enligt 3 a § att välja hemkommun när
han eller hon tidigare i enlighet med 42 a § i socialvårdslagen har placerats i familjevård eller
institutionsvård eller i boende med boendeservice i en annan kommun, ska genast anmäla detta
till magistraten.
— — — — — — — — — — — — — —
10 §
Flyttningsdag

7§
Anmälningsskyldighet för den som flyttar
När någon flyttar från sin hemkommun eller
till en annan bostad inom hemkommunen, ska
han eller hon tidigast en månad före och senast
en vecka efter flyttningsdagen anmäla detta till
magistraten. En familjemedlem som flyttar till-

— — — — — — — — — — — — — —
När någon utnyttjar rätten enligt 3 a § att välja hemkommun och anmäler detta enligt 7 §
1 mom. betraktas den dag då anmälan kommit in
som flyttningsdag.

Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av socialvårdslagen
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till socialvårdslagen (710/1982) en ny mellanrubrik före 13 § samt till lagen nya 16 a, 42 a
och 42 b § som följer:
3 kap.
Kommuns socialvård
Kommunens allmänna skyldigheter
13 §
— — — — — — — — — — — — — —
2

16 a §
Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin
funktionsnedsättning eller av någon annan orsak
inte kan bo självständigt där, kan anhålla om socialservice och vårdplats där på samma grunder
som om han eller hon vore kommuninvånare.
Kommunen är skyldig att genast underrätta sö-
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kandens hemkommun om att en sådan ansökan
har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete
med hans eller hennes hemkommun och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock inte behandlas,
om sökanden har lämnat in en likadan ansökan
till en annan kommun och behandlingen av den
fortfarande pågår.
Om kommunen beslutar bevilja service i enlighet med 1 mom., ska sökanden inom två veckor efter att ha fått del av beslutet anmäla till
kommunen om han eller hon tar emot servicen.
Sökanden har rätt att inom tre månader efter att
ha fått del av beslutet flytta till den vårdplats
som anvisas. Om sökanden försummar att iaktta
nämnda tidsfrister, förfaller hans eller hennes
rätt till den service som beslutet gäller.

5 kap.
Kommuners ömsesidiga ersättningar
42 a §
Om en person är placerad i familjevård eller
institutionsvård eller i boende med boendeservice i någon annan kommun än sin hemkommun
och han eller hon utnyttjar rätten enligt 3 a § i lagen om hemkommun (201/1994) att välja hemkommun, övergår ansvaret för att ordna service
för personen till den nya hemkommunen från
och med flyttningsdagen.

42 b §
I en situation som avses i 16 a och 42 a § är det
fortfarande personens tidigare hemkommun som
ansvarar för de faktiska kostnaderna för familjevård eller institutionsvård eller för boende med
boendeservice enligt beslutet av kommunen.
Den nya hemkommun ska fakturera den tidigare
hemkommunen för en ersättning som motsvarar
kostnaderna. När ersättningen räknas ut ska följande poster dras av från de faktiska kostnaderna:
1) den statsandel för de kalkylerade kostnader per invånare för social- och hälsovården som
bestäms på grundval av personens åldersklass
och som motsvarar statsandelsprocenten enligt
55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, och
2) klientavgifter som tagits ut hos personen
enligt lagen om klientavgifter inom social- och
hälsovården eller i övrigt har tagits ut för tjänster som avtalet omfattar.
Kommunerna kan, om de så vill, komma överens om ersättningsnivån enligt 1 mom. på något
annat sätt. Den nya hemkommunen svarar för att
ordna och bekosta de tjänster som avtalet inte
omfattar.
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas till
dess att den nya hemkommunen svarar för att
ordna service. Om personens hemkommun ändras övergår ansvaret för att ordna service till den
nästa hemkommunen medan ansvaret för kostnaderna enligt 1 mom. fortfarande ligger hos den
samma kommunen.
Denna lag träder i kraft den

20 .

Helsingfors den 13 december 2010
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