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BAKGRUND  
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Ny lag om förenklad biståndshandläggning 1 juli 2018 

- Socialnämnden får befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan 
föregående behovsprövning 

- Frivillig att använda 

- Kommunen avgör vilka hemtjänstinsatser och omfattning 

- Anges inte vidare vad som avses med äldre personer –kommunen får precisera ålder 

 

 



LAGENS INTENTIONER  
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• Mindre administrativt belastande 

• Fokus på uppföljning och förebyggande insatser 

• Öka den äldres självbestämmande och delaktighet 



SOCIALFÖRVALTNINGENS UPPDRAG 
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• Beslut att projekt ska inledas för införande av förenklad biståndshandläggning utan behovsprövning samt 

utreda om ramtid ska införas 

• Ramtid innebär att biståndsbedömaren beslutar om hur många timmar hemtjänst den äldre behöver 

under en vecka eller en månad. Detaljplaneringen görs av utföraren tillsammans med den enskilde 

• Se över avgiftssystemet inom äldreomsorg-och funktionshinderområdet 

 



FÖRENKLAD BISTÅNDSHANDLÄGGNING I DAG 

2019-06-10 JÄRFÄLLA KOMMUN 6 

• Serviceinsatser städ, tvätt, inköp utan att brukare är med, renbäddning och ärenden. 

Utöver detta även trygghetslarm. Som mest sju timmar per månad 

• I nuvarande riktlinjer anges ingen specifik åldersgräns 

• Under 2017 fick drygt 300 personer sin ansökan bedömd utifrån en förenklad 

biståndshandläggning. 37 personer av dessa ärenden var 70 år eller yngre.  

   Under 2018 inkom 412 ansökningar. 



TIDPLAN I PROJEKTET 
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FÖRVÄNTAT RESULTAT  
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 Förenkla handläggningsprocesen för kommunen och den enskilde, så att den blir effektivare och 

mindre administrativt belastande 

 Utredningen ska ge en bild vilka förändringar ett införande  av ramtid för hemtjänstinsatser 

innebär,  på handläggar-och utförarsidan 

 



AKTIVITETER VÅR & HÖST 2019 
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• Studiebesök 

• Gå igenom nuvarande process för förenklad 

biståndshandläggning och anpassa till nya 

lagen  

• Se över tekniska förutsättningar  

 

 

 

Förenklad biståndshandläggning 

 


