Om förenklat beslutsfattande och särskilda
boendeformer för äldre
• Promemoria Ds 2017:12
• Remissvar senast 30 juni
• Gäller från 1 juli 2018
• Samråd i ”gröna floden” 9 maj
• Beslut; Än 15 juni; KS 20 juni

Bakgrund
• Samma direktiv som för Kvalitetsplan för
äldreomsorgen (SoU 2017:21) uppdrag 4 och 5
•

- Möjligheten att utveckla flexibla former för beslut

•

- Översyn av särskilda boendeformer för de som inte
behöver dygnet runt insatser

Andra utredningar
•

Förslag i Kvalitetsplan för äldreomsorg SOU 2017:21 (förväntas
komma på remiss under maj, trolig remisstid till sep/oktober 2017)

•

Föreslår förenklad biståndsbedömning för service och sociala aktiviteter i
hemtjänst samt trygghetslarm

•

Åldersgräns 80 år

•

Behövs mer ingående biståndsprövning för omsorgsinsatser

•

Översyn av socialtjänstlagen Dir 2017:39

•

Lättillgänglig service och förenklad handläggning inom hela
socialtjänsten. Utredning lämnas till regeringen 1 dec 2018.

Förslaget i DS 2017:12 – förenklad
handläggning
•

Erbjuda insatser utan biståndsdömning enl. 4 kap. 2 § SoL

•

Hemtjänst, Trygghetslarm, Matservice, Korttidsplats, Samtalsstöd

•

Utgå från kommunala riktlinjer

•

Gäller äldre – men ingen nationell åldersgräns

•

Enskilde ska informeras om möjlighet att påverka insatserna, hur
uppföljning sker samt om möjlighet att ansöka om bistånd enl. 4 kap. 1 §
SoL

•

Dokumentations- och avgiftsregler enl. SoL gäller

•

Möjlighet men inte skyldighet för kommunen att erbjuda insatser utan
biståndsprövning

Motiv till förslaget
•

Förenkling för den äldre

•

Ökat inflytande för den äldre

•

Minska onödig administration

•

Förenklad biståndsbedömning idag ”olagligt” (ex dom mot Linköping)

•

Ca 110 kommuner tillämpar förenklad biståndsbedömning (Vårdanalys
2012)

•

64 kommuner avbrutit p g a oklar lagstiftning eller ökade kostnader(SKL
2016)

•

13 kommuner avstått p g a oklar lagstiftning( SKL 2016)

•

Ingen känd information om kvalitetsbrister p g a förenklad
biståndsbedömning

Linköpings kommuns förslag på
synpunkter:
• Tillstyrker förslaget i DS 2017:12
• Förslaget överensstämmer i stora delar med hur
Linköpings kommun arbetat och utifrån andra
kommuners/forskningens erfarenheter.
• Underlättar införandet av ny betalningsansvarslag
• Uppföljningsansvaret bör preciseras
• Statistik/nationella brukarundersökningar mm bör
omfattas
• Förslaget berör äldre men önskvärt vore om det
var möjligt även för andra åldrar/behov.

Förslag-översyn av särskilda
boendeformer
•

Möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som behöver stöd
och hjälp i boendet, och annan lättåtkomlig service

•

Skapar ett tydligt utrymme för så kallat ”mellanboende” inom ramen för
begreppet särskild boendeform för äldre

•

Är möjligt redan idag, men kravet på dygnet runt-bemanning och
ansvaret för hälso- och sjukvård har lett till nuvarande praxis

•

Frivilligt för kommunen

- Kommunen ges befogenhet att inrätta ”serviceboende”
- Kommunen får fler verktyg

Målgrupp för den nya boendeformen
•

Äldre med hemtjänst som inte längre känner sig trygga i det vanliga
boendet

•

Ett serviceboende som kan erbjuda gemenskap, aktiviteter och
gemensamma måltider

•

Inte krav på bemanning dygnet runt, och inget ansvar för HSL, enligt
SÄBO

•

Stöd, hjälp och service får ordnas på samma sätt som hemtjänst och
hemsjukvård

•

Ansökan och individuell behovsbedömning

•

Socialtjänstförordningen aktiveras inte

Linköpings kommuns förslag på
synpunkter:
• Positivt med utveckling av ”mellanboendeform”
• Ökar tryggheten och är kostnadseffektivt.
• Klargöra tillståndsplikt från IVO? Bör ej vara
tillståndspliktigt
• Byt namn – benämn inte boendeformen som
särskilt boende

