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Äldrenämnden

Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer
för äldre (Ds 2017:12), yttrande till socialdepartementet
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Omsorgskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande till socialdepartementet avges enligt omsorgskontorets förslag.

Ärende
Linköpings kommun har fått utredningen Om förenklat beslutsfattande och
särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12) för remiss och yttrande.
Förslaget till yttrande är utarbetat gemensamt av omsorg- och
äldreförvaltningen och socialförvaltningen.
Linköpings kommun delar utredningen slutsatser och tillstyrker förslaget. De
förslag som läggs fram i utredningen ligger i linje med hur Linköpings
kommun arbetat med förenklad handläggning inom hemtjänsten för personer
över 75 år och med utvecklingen av särskilda boendeformer för äldre som inte
har behov av insatser under hela dygnet.
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De synpunkter kommunen vill framföra gäller uppföljningsansvaret och
klargörande angående statistik. Kommunen anser att uppföljning även skall ske
utifrån om den enskildes behov tillgodoses med insatsen på samma sätt som för
insatser som ges genom traditionell biståndsbedömning. I förslaget föreslås att
uppföljning skall ske med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
kvalitet och värdegrunden för äldre.
Linköpings kommun vill även framföra att i de uppgifter som kommunerna
skall lämna t ex i Öppna Jämförelser behöver klargörande ske så att insatser
som ges på förenklat sätt även redovisas.
Förslaget om förenklat beslutsfattande omfattar äldre. Linköpings kommun
anser det angeläget att detta även bör omfatta andra målgrupper och åldrar.
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Beträffande förslaget att ge kommunerna möjlighet att inrätta särskilda
boendeformer för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt anser
kommunen att det behöver tydliggöras, till exempel genom att den nya formen
får ett annat namn, vad som ingår i det särskilda boendet. Annars finns risk för
oklarheter både i förhållande till äldre men också till samverkansparter t ex
företrädare för regionen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
Yttrandet
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Bakgrund
Utredningen Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre
(Ds 2017:12) har utarbetat av Socialdepartementet. Arbetet har genomförts
med ledning av regeringens kommittédirektiv i Nationell kvalitetsplan för
äldreomsorg, deluppdrag 4 och 5.
Deluppdrag 4 handlar om en översyn av begreppet särskilda boendeformer för
äldre. Utredaren skall analysera om det finns behov av en ny boendeform där
äldre personer, som inte behöver omfattande vård och omsorg dygnet runt, får
tillgång till trygghet och social gemenskap.
Deluppdrag 5 handlar om flexibla former för beslut om äldreomsorg. Utredaren
skall om det bedöms lämpligt lämna förslag som innebär att kommunerna kan
fatta beslut om omsorg och service på ett enklarare och mer flexibelt sätt än
idag.
Utredningens problembeskrivning och förslag
Förslag - förenklat beslutsfattande
Utredningen föreslår att kommunen får befogenhet erbjuda äldre människor
insatser enligt av kommunen fastställda riktlinjer. Dessa insatser är hemtjänst,
trygghetslarm, matservice, korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande
insatser. Kommunen skäll följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens
riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre.
Kommunerna skall i sina riktlinjer närmare precisera villkoren för de insatser
som kommunen erbjuder. T ex ålder, antal timmer hemtjänst.
Synpunkter:
Linköpings kommun delar utredningen slutsatser och tillstyrker förslaget. De
förslag som läggs fram i utredningen ligger i linje med hur Linköpings
kommun arbetat med förenklad handläggning inom hemtjänsten för personer
över 75 år. Förslaget om förenklat beslutsfattande omfattar äldre. Linköpings
kommun anser det angeläget att detta även bör omfatta andra målgrupper och
åldrar.
Linköpings kommun anser att förslaget kommer att underlätta och vara en
förutsättning för att snabbt kunna handlägga hemtjänst och korttidsboende när
den nya Betalningsansvarslagen införs.
Den synpunkt kommunen vill framföra rör uppföljningsansvaret och ett
klargörande kring inlämnande av statistikuppgifter. Kommunen anser att
uppföljning även skall ske utifrån om den enskildes behov tillgodoses med
insatsen på samma sätt som för insatser som ges genom traditionell
biståndsbedömning. I förslaget föreslås att uppföljning skall ske med
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utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för
äldre.
Linköpings kommun vill även framföra att i de uppgifter som kommunerna
skall lämna t ex i Öppna Jämförelser behöver klargörande ske så att insatser
som ges på förenklat sätt även redovisas.
Förslag – Särskilda boendeformer för äldre
Utredningen föreslår att kommunerna får möjlighet att inrätta särskilda
boendeformer kommunen för personer som inte har behov av dygnet runt
insatser. Utredningen föreslår att kommunens insatser skall bestå av hemtjänst
och hemsjukvård (på samma sätt som i ordinärt boende).
Synpunkter
Linköpings kommun ser positivt på att möjligheten att inrätta särskilda
boendeformer i olika nivåer.
Boendeformen behöver få ett annat namn. Annars finns risk för oklarheter
både i förhållande till äldre och deras närstående men också till
samverkansparter t ex företrädare för regionen.
Av förslaget framgår inte om boendeformen skall vara tillståndspliktig.
Linköpings kommun anser att denna boendeform inte skall behöva tillstånd
från IVO.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte innebära ökade kostnader för kommunen.
Kommunala mål
Alla människor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Den som är i behov av
stöd och hjälp ska kunna få det enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska
utmärkas av trygghet, hög kvalitet och ökat självbestämmande för den enskilde
samt goda arbetsvillkor för personalen.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget berör både män och kvinnor.
Samråd
Samråd har skett med kommunens egen utförarorganisation som inte har något
att invända mot förslaget till yttrande.
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Övrigt
I Kvalitetsplan för äldreomsorg, SOU 2017:21, som förväntas komma till
kommunerna på remiss i vår föreslås förenklad handläggning enbart för
personer över 80 år och för serviceinsatser som städning, sociala aktiviteter och
trygghetslarm.
I direktiven till Översyn av socialtjänstlagen, Dir 2017:39, framgår att man
skall utreda lättillgänglig service och förenklad handläggning inom hela
socialtjänsten. Utredningen skall lämnas till regeringen 1 dec 2018.
Kommunledningsförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

