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Riktlinje för erbjudande av bostad med särskild service
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Riktlinje för erbjudande av bostad med särskild service fastställs.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har ansvar för att verkställa de myndighetsbeslut
som är beslutade rörande enskilda personer. Beslut som har föregåtts av
utredning och behovsbedömning. Vid gynnande beslut ska verkställighet ske
skyndsamt med syfte att den enskilde ska få sitt behov tillgodosett och för att
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Den framtagna riktlinjen har tillsyfte att
förbättra verkställighet av beslut samt även tydliggöra det ansvar som den
enskilde har efter att ha blivit erbjuden plats på bostad med särskild service.
Social- och omsorgsnämnden föreslås besluta enligt social-och
omsorgsförvaltningens förslag.
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Bakgrund
Riktlinjen är framtagen som en del i att förbättra och utveckla boendeprocessen
avseende platser inom boende med särskild service. Social- och
omsorgsförvaltningen har över tid sett ett behov av utveckla området.
Idag har vi en situation där en person upprepade gånger kan tacka nej till
erbjuden plats. Skälen kan vara till exempel att den enskilde inte känner sig
redo att flytta ännu, avståndet är för långt mellan boendet och platsen för
sysselsättning, de som redan bor i bostaden har en ålder som inte passar den
som har fått erbjudandet osv. Detta system får som konsekvens att vi som
nämnd får rapportera ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) upprepade gånger, trots att erbjudande har lämnats. Rapportering av ej
verkställda beslut kan i sin tur generera att kommunen döms till viten för att
verkställighet av beslut bedöms som oskäligt lång.
Riktlinjen har som syfte att tydliggöra processen från det att erbjudande lämnas
till den enskilde och vilket ansvar den enskilde har i relation till social-och
omsorgsförvaltningens erbjudande om plats.
Riktlinjen bedöms i förlängningen även bidra till att social- och
omsorgsförvaltningen kan presentera säkrare prognoser gällande behov av
platser i relation till strategiska beslut i samband med utbyggnadsplaner och
därmed säkerställa att målgruppen erhåller den insats som är beviljad.
Det förekommer situationer när den enskilde vill flytta till en annan
gruppbostad. Ett sådant önskemål hanteras genom att den enskildes önskemål
tas emot av tjänsteperson på förvaltningen. När det uppstår en möjlighet att
lämna ett erbjudande om att kunna flytta till en annan gruppbostad lämnas det
till den enskilde och om/när den enskilde tackar ja inleds en planering i
samverkan mellan den enskilde och den nuvarande och nya gruppbostaden.
Ekonomiska konsekvenser
Riktlinjen kan omgående omsättas inom social- och omsorgsförvaltningens
verksamhet. Riktlinjen bör ha en positiv inverkan genom att den bidrar till
effektivare nyttjande av befintliga platser samt att kostnaderna för viten
minskar.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Riktlinjen ska tillämpas likvärdigt för män och kvinnor.
Samråd
Samråd och samverkan har skett med kommunens jurister.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL information eller förhandling är inte påkallad
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