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Socialnämnden

Dnr Son 2018/156
Ordförandeförslag om att utreda förenklad biståndshandläggning
Förslag till beslut

Ordförandes förslag till socialnämnden:
1. Socialdirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för förvaltningen att
utan föregående behovsprövning till äldre erbjuda vissa insatser inom hemtjänst i
enlighet med regeringens förslag till ändringar i socialtjänstlagen (2001:453), samt
att göra en ekonomisk konsekvensanalys.
2. Förvaltningen tar fram förslag på riktlinjer för hur en implementering kan ske.
3. Socialdirektören återrapporterar till nämnden om hur socialförvaltningen kan
anpassa handläggningen till den föreslagna nya lagstiftningen.

Handlingar
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Bakgrund

Regeringen förslår att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny
bestämmelse med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående
behovsprövning. Lagstiftningen träder i kraft 1 juli 2018 om riksdagen så beslutar.
Förslaget på insatser som kan erbjudas äldre utan föregående behovsprövning är
bland annat hemtjänst, trygghetslarm och matleverans.
Förslaget till ny befogenhet för kommunen syftar till att ge utrymme för kommunen
att lägga fast vissa ramar för ett antal insatser samt att inom dessa ramar ge äldre
kvinnor och män möjlighet att själva välja bland de insatser kommunen erbjuder. På
sikt bör en lättare tillgänglig äldreomsorg bidra till en mer jämlik tillgång till
äldreomsorg.

Det är viktigt att handläggningen kan vara ett sätt att öka självbestämmandet och
delaktigheten för de äldre. En förutsättning är att rättssäkerheten för den enskilde inte
försämras.
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Redan i budgeten för 2017 tog nämnden beslut om att i överensstämmelse med
nuvarande lagstiftning inleda arbetet med att förenkla biståndsbedömningen samt
handläggningen vid ansökan av servicetjänster som städning, inköp, tvätt och
trygghetslarm. Under 2017 har över 300 personer fått sin ansökan bedömd utifrån en
förenklad biståndsbedömning, dock inte utan föregående behovsprövning.

Bengt Harju (S)
Ordförande socialnämnden

