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Fastställande av dagordning

Anna Engblom

2.

Fyllnadsval - Ersättare Socialnämndens arbetsutskott

Anna Engblom

3.

Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämndens
arbetsutskott

Johan Callenmark

4.

Redovisning av meddelanden

Johan Callenmark

5.

Ekonomisk uppföljning januari-september 2020

Gunilla Larsson

6.

Avskrivningar

Gunilla Larsson

7.

Sammanträdesplan 2021

Johan Callenmark

8.

Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade,
LSS

Birgitta Hänninen

9.

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av
biståndsärenden för äldre personer med
funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen

Birgitta Hänninen
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Ärende
10.

Föredragande

Rapporter/Information/Övriga frågor



Information – Konsument Gästrikland

Sara Stenquist



Information – Demensvård Särskilt boende

Liselott Kling



Information – BPSD, svenskt register för
beteendemässiga och psykiska symptom
vid demens och dess betydelse för
demensvården

Therese Christiansson



Återrapportering – Heltidsresan/
Heltid som norm

Johanna Ledin Åberg,
Malin Åstrand



Information – Covid-19 (Corona)

Johan Callenmark



Rapportering – Ej verkställda beslut

Johan Callenmark



Återrapportering från sammanträden

Etiska rådet 201008

Anna Engblom
ordförande
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SOC 2020/00384

Socialnämnden

Fastställande av dagordning
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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SOC 2020/00389

Socialnämnden

Fyllnadsval - Ersättare Socialnämndens arbetsutskott
Förslag till beslut
Ersättare
XX (SD) utses till ersättare i Socialnämndens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Ann-Katrin Zachrisson (SD) har 2020-06-26 inkommit med avsägelse från
samtliga förtroendeuppdrag i Ockelbo kommun.
Socialnämnden har därför att utifrån proportionellt valsätt, utse ersättare i
Socialnämndens arbetsutskott.
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SOC 2020/00385

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut Socialnämndens arbetsutskott
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll.
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-22
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2020-10-23

SOC 2020/00387

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning januari-september 2020
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning januari-september 2020.
Beslutsunderlag
Ekonom Gunilla Larssons prognos 2020-10-23.

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING
ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
BARN- O UNGDOMSVÅRD
INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO
VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HANDLÄGGARENHETEN
STÖD I ORDINÄRT BOENDE
ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG
ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG
HEMSJUKVÅRD
LAG OM STÖD O SERVICE LSS
SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

Summa SN totalt

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

sept

sept

sept

2020

2020

2020

2020

2020

2020

427
200
0

1 027

427
200
0
300
100
0
1 027

0
0
0
0
0
0
0

320
150
0
225
75
0
770

209
135
-10
237
11
0
582

111
15
10
-12
64
0
188

9 105
4 646
5 504
9 000
28 255

8 905
5 946
6 804
8 600
30 255

200
-1 300
-1 300
400
-2 000

6 829
3 485
4 128
6 750
21 191

5 697
6 123
6 894
5 116
23 830

1 132
-2 639
-2 766
1 634
-2 639

50 702
2 518
23 243
-94
1 384
11 251
28 188
2 381
119 573

48 002
2 518
21 743
-94
1 384
11 476
27 988
2 381
115 398

2 700
0
1 500
0
0
-225
200
0
4 175

38 027
1 889
17 432
-71
1 038
8 438
21 141
1 786
89 680

34 393
1 820
15 609
-161
745
8 415
20 932
1 694
83 447

3 634
69
1 823
91
293
23
209
92
6 233

148 855

146 680

2 175

111 641

107 859

3 782

300
100

Kommentarer:
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-09-31 visar ett överskott om 3 782 tkr.
Individ och familjeomsorg visar på ett underskott om -2 639 tkr tom 200930. Högre kostnader än budgeterat inom området placeringar. Mindre
kostnader för försörjningsstöd. Prognosen för 2020 är ett underskott om -2 000 tkr.
Särskilda boendet Bysjöstrand har fler vakanta platser. Bemanningen har anpassats efter behovet och för optimering av personal har en
avdelning stängts. Resultatet visar ett överskott om 3 634 tkr t.o.m 31/8. Prognos på helåret är ett överskott om 2 700 tkr.
Hemtjänsten visar ett överskott om 1 823 tkr t.o.m. 200930. Prognosen är ett överskott om 1 500 tkr.
LSS och Socialpsykiatrin visar ett överskott om 301 tkr. Prognosen är ett överskott om 200 tkr.
Hemsjukvården visar ett överskott om 23 tkr tom 31/8. Hög arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter p.g. av covid har slitit hårt på personalen.
En extra sjuksköterska kommer att behöva anställas from oktober. Prognos för helåret är ett underskott om -225 000 kr.
Handläggarenheten väntas hålla budget.
Förvaltningsledning- och stöd samt IT och andra övergripande kostnader väntas hålla budget.
Kompetenshöjande åtgärder samt framåtriktat arbete har fått stå åt sidan i och med covid-19.
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SOC 2020/00369

Eriksson, Susann, 0297-55530
Susann.Eriksson@ockelbo.se
Socialnämnden

Avskrivningar
Förslag till beslut
Att nedanstående fordringar på totalt 43 571,74 kr ska avskrivas och att
kostnaderna ska belasta aktuellt verksamhetskonto.
Sammanfattning av ärendet
Det saknas medel i dödsbona för att betala nedanstående fakturor:
84102005
84101876
84101858
84101847
84305476
84305084
84305544
84306388
84306041
84305811
84305546
Totalsumma:

12 666,00
3 101,00
3 112,00
6 176,00
5 604,74
9 149,00
1 809,00
557,00
493,00
493,00
411,00
43 571,74

Beslutsunderlag
Kopia på dödsboanmälan, bouppteckningar, fakturor samt utdrag ur
kundreskontran har skickats separat till nämndssekreteraren.
Ärendet
Enligt dödsboanmälan och bouppteckningar saknas det medel i dödsbona för
att betala nedanstående fakturor.
Faktura 84102005
Faktura 84101876
Faktura 84101858
Faktura 84101847

12 666 kr
3 101 kr
3 112 kr
6 176 kr

Vår fordran på totalt 25 055 kr avser hyror för perioden maj-juni, augustiseptember 2018 samt faktura avseende reparationskostnad av lägenheten i
samband med flytt. Gäldenären har haft lägenhetskontrakt via IFO.
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Faktura 84305476
Faktura 84305084
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5 604,74
9 149,00

Fordran på totalt 14 753,74 kr avser särskilt boende Bysjöstrand november –
december 2019. Faktura 84305476 har delbetalats med 8 527,26 kr.
Faktura 84305544

1 809 kr

Fordran avser omvårdnadsavgift för januari 2020.
Faktura 84306388
Faktura 84306041
Faktura 84305811
Faktura 84305546

557 kr
493 kr
493 kr
411 kr

Fordran avser omvårdnadsavgifter för perioden januari – april 2020.

Susann Eriksson
Ekonomiassistent

Beslutet ska skickas till
Susann Eriksson
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2020-10-28

Till Socialnämnden

Sammanträdesplan 2021
Förslag till beslut
Sammanträdesplan för 2021 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har att fatta beslut om sammanträdesplan för 2021.
Ärendet
Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdesdag: torsdag*
Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl. 08.30 i konferensrum Uret.
Socialnämnden börjar sina sammanträden kl. 09.00 i Stora Vänortsrummet.
Månad

Arbetsutskott

Januari

AU + beredning 28/1

Februari

Socialnämnd
11/2

Mars

AU 4/3

April

AU + beredning 8/4

Maj

AU + beredning 27/5

Juni

AU 23/6 (onsdag*)

22/4
10/6

Juli
Augusti

AU 19/8

September

AU + beredning 9/9

Oktober

AU + beredning 28/10

November

AU + beredning 18/11

11/11

December

AU 16/12

2/12

Johan Callenmark
Förvaltningschef

23/9

Ockelbo kommun
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SOC 2020/00279

Handläggarenheten
Hänninen, Birgitta, 0297-555 25
birgitta.hanninen@ockelbo.se
Socialnämnden

Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade,
LSS
Förslag till beslut
Fastställa förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS,
samt att riktlinjerna ersätter tidigare beslutade riktlinjer, 2017-08-24 § 32.
Sammanfattning av ärendet
En av de viktigaste principerna med LSS är att personer med
funktionshinder, med insatsernas hjälp, ska få möjlighet att leva som andra.
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en
individuell prövning av sin begäran. Förslag till reviderade riktlinjer utgår
ifrån lag, förarbeten och rättspraxis och tar upp utgångspunkter för insatserna
enligt 9 § LSS. Riktlinjerna ska ge LSS-handläggaren stöd för rättssäker
handläggning.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.
Ärendet
Förslag till reviderade riktlinjer är röd text, förslag till ny text och
överstruken text, det som står i nuvarande riktlinjer och föreslås tas bort.
De förslagna ändringarna är:
- Ändring av beskrivningar och förtydligande text och rubriker.
- Ny rubrik, Ett behovsinriktat arbetssätt enigt individens behov i centrum,
IBIC. Arbetssättet används vid utredning av samtliga LSS insatser.
- Ny rubrik, Barnets perspektiv
Barnkonventionen har blivit lag från den 1 januari 2020. Det kräver att nya
rutiner och riktlinjer införs för att säkerställa att lagen efterlevs vid
handläggning av ett ärende som berör barn eller där åtgärder påverkar barnet.
- Under insatsen och rubriken, 9§2 LSS, Biträde av personlig assistans eller
ekonomiskt stöd.
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Samtliga hjälpmoment från den 1 juli 2020 är assistansgrundande när det
gäller måltider i form av sondmatning. Det krävs därmed inte längre att
hjälpen är av tillräckligt kvalificerad karaktär. Det innebär att personer som
behöver hjälp med sondmatning ska enligt LSS ges rätt till personlig
assistans för hela sitt hjälpbehov. Det kan gälla förberedelser och efterarbete
i samband med sondmatning som rengöring av sondspruta. Dessutom ger
behovet av hjälpåtgärder nu rätt till personlig assistans även om åtgärden
ryms inom det normala föräldraansvaret. 1 november 2019 beslutade
regeringen att andningshjälp är ett grundläggande behov. Utifrån
lagändringarna är det sex grundläggande behov - hjälp med andningen,
hygien, intag måltider inkl. sondmatning, kommunikation, kläder samt annan
hjälp som kräver ingående kunskaper för dem som har psykiskt
funktionshinder. Enligt regeringen kommer i de allra flesta fall personer som
behöver hjälp med andning och sondmatning att vara i behov av assistans
med i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka och därmed få rätt till statlig
assistansersättning.
Denna skrivning föreslås tas bort. ”Kan den enskilde inte medverka/vara
delaktig vid t.ex. städning, ska behovet av bistånd till den enskilde bedömas
enligt socialtjänstlagen”. Det finns inget stöd i rättspraxis. De personer som
på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp
med sina grundläggande behov har också rätt att söka stöd för andra
personliga behov, tex stöd med hushållssysslor och fritidsaktiviteter, med
mera.
- Under insatsen och rubriken, 9 § 4 LSS Kontaktperson.
Förtydligat att beslutet ges i timmar per vecka/månad.
- Under insatsen och rubriken, 9 § 5 LSS Avlösarservice i hemmet.
Förtydligat att beslut ges i timmar per vecka/månad eller för behov vid
enstaka tillfälle.
- Under insatsen och rubriken, 9 § 9 Bostad med särskild service för
vuxna. Tydliggjort att vid gruppbostaden har den boende behov av att
kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Hänninen, Birgitta
Kvalitetsutvecklare/Handläggarchef

Beslutet ska skickas till
Ledningsgruppen
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FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING
AV ÄRENDEN ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH
SERVICE FÖR VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS

SOCIALNÄMNDEN 2020-11-05 § X

Ersätter tidigare beslutade riktlinjer, Socialnämnden 2017-08-24 § 32

Ockelbo Kommun,  Torggatan 7 0297-555 00  www.ockelbo.se
 Birgitta Hänninen   
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En av de viktigaste principerna med LSS är att personer med funktionshinder,
med insatsernas hjälp, ska få möjlighet att leva som andra. Riktlinjerna innebär
inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin
begäran. Riktlinjerna utgår ifrån lag, förarbeten och rättspraxis och tar upp
utgångspunkter för insatserna enligt 9 § LSS. Riktlinjerna ska ge LSShandläggaren stöd för rättssäker handläggning.

Utredning och bedömning
När en begäran kommit in till Handläggarenheten är det LSS-handläggarens
uppgift att göra en utredning och bedömning av behoven för att se hur de bäst
kan tillgodoses. Om det inte tydligt framgår av begäran vad den avser eller
insatsens omfattning hjälper LSS-handläggaren den enskilde att precisera eller
komplettera sina önskemål. I utredningen ingår ofta hembesök.
Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut, som innebär att begäran
antingen beviljas eller avslås helt eller delvis.
Huvudregeln är att den som önskar insatser själv framför begäran och för sin
egen talan. När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av
företrädare/ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den
sökande, en god man eller en förvaltare. Om den enskilde är minderårig görs
ansökan av vårdnadshavaren. Vid en begäran från den enskilde eller dennes
företrädare ska en utredning inledas så snabbt som möjligt.
Beslut om insatser enligt LSS ska erhållas skyndsamt. I normalfallet bör beslut
erhållas inom fyra veckor och för insatsen personlig assistans bör beslut erhållas
inom två månader efter det att erforderliga handlingar inkommit.
Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga. Information om
hur det går till lämnas av LSS-handläggaren.
Vid bedömning om den enskilde har rätt till insatser enligt LSS används
begreppet goda levnadsvillkor.
Utredningen genomförs i två steg. Först görs en personkretsbedömning där det
bedöms om den enskilde omfattas av någon av lagens tre personkretsar. Om
den enskilde tillhör personkretsen utreds därefter behov av sökt insats. Den
enskilde har rätt till insatser enligt LSS om behov föreligger, behovet faktiskt inte
är tillgodosett på annat sätt och om insatsen behövs för att den enskilde ska
tillförsäkras goda levnadsvillkor.
I de fall utredning om personkrets och funktionsnedsättningens varaktighet drar
ut på tiden, tar handläggaren upp en dialog med den enskilde om att ett
tidsbegränsat SoL-beslut kan tas i avvaktan på ett LSS-beslut.
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Ett behovsinriktat arbetssätt enligt individens behov i centrum, IBIC
Handläggarenheten arbetar utifrån individens behov i centrum, IBIC som utgår
från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och ger
stöd för strukturerad dokumentation av individens behov. Dokumentationen
anpassas till det som är frågeställningen i individens ansökan, vilket innebär en
avgränsad och tydlig frågeställning och en utredning med begränsad mängd
information. Oavsett omfattning på utredning ger arbetssättet stöd för att beskriva
nuläge och mål, vilket i sin tur ger möjlighet att följa upp resultatet. IBIC omfattar
inte förslag på hur beslut ska formuleras. Följande 11 livsområden ingår i IBIC:
 Lärande och tillämpa kunskap
 Allmänna uppgifter och krav
 Kommunikation
 Förflyttning
 Personlig vård
 Hemliv
 Mellanmänskliga interaktioner och relationer
 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv/ Viktiga livsområden
 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
 Känsla av trygghet
 Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående

Förhandsbesked
Förhandsbesked om bifall eller avslag på insatser enligt LSS 16 § ges till
personer som har för avsikt att bosätta sig i kommunen. Förhandsbesked ska
handläggas lika skyndsamt som övriga insatser. Ett förhandsbesked är giltigt i
sex månader räknat från den dag då insatsen blev tillgänglig för den enskilde.

Barnets perspektiv
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 och visar tydligt att barn har sina
egna rättigheter och måste respekteras.
Enligt Barnkonventionen artikel 2; ”Alla barn har samma rättigheter och lika
värde. Ingen får diskrimineras”.
Enligt Barnkonventionen framgår i artikel 3; ”Att Barnets bästa ska beaktas vid
alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt
fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet”.
I svensk nationell rätt motsvaras barnkonventionens krav i olika bestämmelser,
bland annat i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt 6 a §
LSS ska barnets bästa särskilt beaktas när åtgärder rör barn. När en insats rör
ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina
åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad. Det framgår av 8 § andra stycket LSS.
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I Barnkonventionen artikel 6 framgår att alla barn har rätt till liv, överlevnad och
utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den
psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen. I Barnkonventionen artikel
12 framgår att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör hen, hänsyn ska tas till
barnets ålder och mognad.
Enligt Socialstyrelsen kan barn med funktionsnedsättning behöva särskilt stöd. I
artikel 23.1 i barnkonventionen uttrycks bland annat att ett barn med fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under
förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan
och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
I handläggning av ett ärende som berör barn eller där barn påverkas av
sökt/beviljad insats ska barnets perspektiv beaktas. Av dokumentationen ska det
framgå att barnet informerats, framfört sina åsikter alternativt varför det inte skett.
Att ha barnets perspektiv i beslutsfattandet, då det gäller barns insatser, innebär
att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för ett enskilt barn. Viktigt att
beakta både barnets eget perspektiv och föräldrarnas syn på barnets perspektiv.
Barnets bästa ska alltid beaktas och barnets rätt att få komma till tals i
förhållande till barnets ålder och mognad ska alltid övervägas.
Utredningar som berör barn ska genomsyras av barnets perspektiv i alla delar i
utredningen. I utredningen ska det även framgå om barnets åsikter inte stämmer
överens med vårdnadshavarens perspektiv och/eller handläggarens bedömning
och beslut. Beslutet måste inte alltid bli det som är bäst för barnet. Väljs något
annat ska det framgå vilka prioriteringar som gjorts och vilka åtgärder som kan
sättas in för att kompensera att barnets bästa inte valdes. Om barnets åsikter
skiljer sig från handläggarens beslut ska återkoppling till barnet alltid ske. Barnet
ska ha möjlighet att förstå varför utgången inte blev som barnet ville, men att
barnets röst var viktig och har hörts. Viktigt att all återkoppling dokumenteras.
Beslut och åtgärder som berör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Om det framgår under utredningen att det finns misstanke om svikt i
föräldraförmågan ska det anmälas till individ- och familjeomsorgen.
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Personkretsbedömning
För att få ta del av insatserna som anges i lagen måste den enskilde tillhöra
någon av personkretsarna.

Personkrets 1 (1 § 1 LSS)
Personkrets 1 fastställs genom medicinsk diagnos och styrks genom läkaroch/eller psykologutlåtande att den enskilde har utvecklingsstörning, autism
eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 (1 § 2 LSS)
Personkrets 2 fastställs genom medicinsk diagnos och styrks genom läkaroch/eller psykologutlåtande att den enskilde har fått betydande och
bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 (1 § 3 LSS)
Personkrets 3 i LSS omfattar personer som på grund av andra varaktiga
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Funktionsnedsättningen kan behöva styrkas med intyg eller bedömningar
från läkare och/eller arbetsterapeut/fysioterapeut.
Varaktigt, stort, betydande svårigheter samt omfattande
För att tillhöra personkretsen måste samtliga nedanstående rekvisit
(varaktigt, stort, betydande svårigheter och omfattande) vara uppfyllda.
Varaktigt
Behovet av stöd och service kan variera över tid men funktionsnedsättningen
ska vara varaktig dvs. inte av tillfällig eller övergående natur.
Stort
Funktionsnedsättningen ska ha en sådan karaktär att det starkt påverkar
flera viktiga livsområden samtidigt. Funktionsnedsättningen är stor om den
enskilde dagligen är beroende av hjälpmedel eller annan person för att klara
den dagliga livsföringen i boendet, i utbildningen, på arbetet, på fritiden, för
att förflytta sig, för att meddela sig med andra eller för att ta emot
information.
Betydande svårigheter
Funktionsnedsättningen ska vara varaktig och stor och dessutom förorsaka
den enskilde betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Med detta
menas att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som
toalettbesök, hygien, påklädning, mathållning, förflyttning, sysselsättning eller
för att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också innebära att
den enskilde inte klarar att sköta sin ekonomi. Andra svårigheter kan vara att
kommunicera med andra. Betydande svårigheter kan också anses föreligga
då en person löper risk att bli isolerad på grund av sin funktionsnedsättning.
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Omfattande
Det ställs också krav på att den enskilde ska ha ett omfattande behov av
stöd och service. Med detta menas att hon eller han ska ha ett
återkommande behov av särskilt stöd för att klara funktioner som andra kan
klara på egen hand. Med återkommande menas att stödbehovet föreligger
dagligen.
En bedömning av en enskilds behov av stöd eller service måste alltid ske
utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och
pedagogiska faktorer.

Insatser
LSS innehåller tio olika typer av insatser för att ge stöd och service. Region
Gävleborg är ansvarig för en av dessa, 9 § 1 LSS, Rådgivning och annat
personligt stöd. De nio övriga insatserna ansöks hos kommunens LSShandläggare.

9 § 2 LSS, Biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd
Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat
antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga
funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov.
Med grundläggande behov avses hjälp med personlig hygien, måltider, klä av
och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter
ingående kunskaper om personen andningen, hygien, intag måltider inkl.
sondmatning, kommunikation, kläder samt annan hjälp som kräver ingående
kunskaper för dem som har psykiskt funktionshinder. Hela hjälpbehovet när det
gäller andning och sondmatning ska vara assistansgrundande.
Det sakar betydelse i vilken utsträckning hjälpbehov som avser andning eller
sondmatning är av privat eller integritetskänslig karaktär. Övriga grundläggande
behov ska vara handgriplig hjälp och av privat karaktär.
Personen ska ha ett omfattande omvårdnadsbehov i olika situationer och miljöer
samt under hela eller stora delar av dygnet.
Personlig assistans kan beviljas om personen har behov av stöd för sina
grundläggande behov flera gånger per dygn. För att få personlig assistans krävs
att man uppfyller dessa kriterier gällande grundläggande behov.
Den som är i behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har
även rätt till insatser för övriga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.
Exempel på övriga behov kan vara nödvändig träning och fritidsaktiviteter. Även
städning och tvätt kan ingå i de övriga behoven om personen är delaktig i dessa
moment. Kan den enskilde inte medverka/vara delaktig vid t.ex. städning, ska
behovet av bistånd till den enskilde bedömas enligt socialtjänstlagen.
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Vid bedömning av personlig assistans kan det krävas ett ADL (Aktivitet i det
dagliga livet) intyg för att handläggaren ska kunna bedöma de
grundläggande- och sedan de övriga behoven. Den enskilde tillhandahåller
intyget.
Både barn och vuxna kan beviljas personlig assistans. För barn/ungdom tas det i
utredningen/bedömningen hänsyn till barnets utveckling och föräldraansvaret i
enlighet med Föräldrabalken. Personlig assistans lämnas inte för åtgärder som
ryms inom det normala föräldraansvaret. Detta ska dock inte gälla om barnets
hjälpbehov avser andning, åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med
andning ska kunna ges, sondmatning eller åtgärder som är direkt nödvändiga för
förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider.
För att personer över 65 år ska vara berättigad till assistans, måste ansökan
inkomma före 65-årsdagen. Beviljad assistans kan inte utökas efter 65årsdagen. Ett utökat behov får då sökas via Socialtjänstlagen.
Tillfällig utökning
Tillfällig utökning av personlig assistans kan beviljas för den som har behov
av flera assistanstimmar än de som redan beviljats, vid till exempel en resa
eller tillfälliga förändringar i hälsotillståndet.
Vid bedömning av personlig assistans i samband med semesterresa tas
hänsyn till tidigare genomförda resor samt hur aktiv personen är i vardagen
och om personen genom detta tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Personlig assistans beviljas inte vid sjukhusvistelse om inte särskilda skäl
finns. Särskilda skäl krävs också för att personlig assistans ska beviljas
under tid då personen vistas i barnomsorg, skola, daglig verksamhet eller
korttidsvistelse.
Grundläggande behov som överstiger 20 timmar
När grundläggande behov beräknas överstiga 20 timmar/vecka kontaktas
Försäkringskassan. Antingen sker en anmälan av kommunens handläggare
eller också ansöker personen själv direkt till Försäkringskassan. De som
ansöker hos kommunens LSS-handläggare och inte haft kontakt med
Försäkringskassan, informeras om vad som gäller angående
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB.
Försäkringskassan utreder då behovet. Om de grundläggande behoven
överstiger 20 timmar/veckan fattar Försäkringskassan beslut om
assistansersättning, enligt 51 kap socialförsäkringsbalken. Det innebär att
Försäkringskassan finansierar de timmar som överstiger 20 timmar per
vecka.
I de fall de grundläggande behoven inte uppgår till 20 timmar per vecka
återgår ansvaret för vidare insatser till kommunen.
Anordnare av beviljad personlig assistans
Beviljas personen assistans, väljer den enskilde själv vem som ska anordna
assistansen, kommunen eller privat utförare. Information om att den enskilde
har denna rätt ges av LSS-handläggaren i samband med utredningen.
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Tidsbegränsas beslutet om assistans ska besluten begränsas till högst två
år. Andra former av tidsbegränsningar som förekommer är i avvaktan på att
försäkringskassan tar beslut, omprövning/överklagan av Försäkringskassans
beslut samt vid tillfälliga utökningar.
Kommunens handläggare har inget uppföljningsansvar för personer som är
berättigad assistans från Försäkringskassan.
Sjuklöner
I de fall assistansen utförs av annan än kommunen har assistansgivaren
möjlighet att begära ersättning för merkostnader som uppkommer då vikare
ersatt ordinarie assistent vid sjukfrånvaro.

9 § 3 LSS, Ledsagarservice
Ledsagarservice ska möjliggöra en aktiv fritid utanför hemmet genom att i första
hand ge stöd till och från samt under kultur- och fritidsaktiviteter, besök hos släkt
och vänner eller promenera. Ledsagarservice är en begränsad insats för enklare
aktiviteter. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden
av en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen bör ha karaktären av personlig
service och anpassas efter de individuella behoven.
Ledsagarservice är en insats främst för vardagliga sammanhang i
närområdet.
Ledsagarservice kan sökas antingen som kontinuerlig insats vissa timmar per
vecka eller för behov vid enstaka tillfällen. Beslutet ges i timmar per
vecka/månad.

9 § 4 LSS, Kontaktperson
Kontaktpersonen är ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning
som saknar gemenskap med andra.
Insatsen kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ska syfta till att
bryta den enskildes isolering och kompensera bristen på kontakter med
andra människor som personer med funktionsnedsättning inte får genom
skola, arbetsliv eller på fritiden.
Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i
hemmet, telefonkontakt och gemensamma aktiviteter.
Beslutet ges i timmar per vecka/månad.
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9 § 5 LSS, Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice i hemmet ska möjliggöra för vårdnadshavare, familjemedlem eller
maka/make att bli avlastad i omvårdnadsarbetet.
Avlösarservice i hemmet erbjuds både som en regelbunden insats och vid
tillfälliga behov. Insatsen kan ges såväl dagar, kvällar, nätter och helger.
Tillfällig utökad avlösarservice kan beviljas då närstående är i behov av extra
avlastning. Insatsen utformas och utgår från det egna hemmet. Beslutet ges i
timmar per vecka/månad eller för behov vid enstaka tillfälle.

9 § 6 LSS, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats i form av en kortare
vistelse utanför det egna hemmet och beviljas i syfte att en person med
funktionsnedsättning ska få miljöombyte och rekreation och/eller för att anhöriga
ska få avlösning i omvårdnadsarbetet.
Insatsen kan verkställas i en stödfamilj, ett korttidshem eller genom att delta i
lägervistelse. Korttidsvistelse kan ses som ett led i ökad självständighet för
ungdomar/vuxna som bor i föräldrahemmet.
Korttidsvistelse beviljas i antal dygn per kalendermånad och är vanligtvis en
regelbunden återkommande insats. Insatsen kan även sökas vid specifika
tillfällen.

9 § 7 LSS, Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Korttidstillsyn kan beviljas från vårterminens slut det år som ungdomen fyller 13
år.
Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut, samt heldagstillsyn under
skollov.
Insatsen beviljas främst till ungdomar med föräldrar som studerar eller
förvärvsarbetar, men hänsyn tas även till ungdomens behov av meningsfull
fritidssysselsättning.
Insatsen ger möjlighet till individuell utformning efter behov. Insatsen kan därför i
vissa fall behöva tillgodoses i det egna hemmet.
Korttidstillsyn kan beviljas till och med gymnasieskolans/särgymnasiets slut.
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9 § 8 LSS, Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller
ungdomar
Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning, trots olika
stödåtgärder, inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i familjehem eller
bostad med särskild service. Insatsen ska användas flexibelt och efter barnets
och familjens behov. Utgångspunkten bör vara att med föräldrahemmet som bas
hitta den bästa och minst ingripande lösningen.
För barn och ungdomar som kräver omvårdnad av personal med särskild och
kvalificerad kompetens, kan bostad med särskild service vara ett bättre alternativ
än familjehem.
Bostad med särskild service för barn och ungdom beviljas fram till dess skolgång
inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdomar upphör. 20 år kan tjäna
som ett riktmärke.
Insatsen kan även sökas för boende när ungdomen studerar på annan ort, s.k.
elevboende.
Insatsen riktar sig till barnet/ungdomen. Insatsen är aldrig en ersättning för
föräldraskapet utan ett komplement. Föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen
har rätt att söka bistånd inom Individ och familjeomsorgen (IFO)

9 § 9 LSS, Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna
Bostäder för personer i vuxen ålder som har behov av stöd, service och
omvårdnad. Insatsen ska erbjuda den enskilde ett boende som leder till god
livskvalité, goda utvecklingsmöjligheter, stimulans och till ett så självständigt liv
som möjligt efter vars och ens förutsättningar. Det ska vara möjligt för ungdomar
att lämna hemmet och skapa sig ett eget hem. Boendet ska bedrivas med
respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Med insatsen bostad med särskild service avses ett boende med fast
personalstöd. I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella
aktiviteter.
Bostad med särskild service kan utformas på olika sätt. De vanligaste
formerna är servicebostad, gruppbostad eller annan särskilt anpassad
bostad.
Gruppbostad
Gruppbostad är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I
insatsen ingår fast personal dygnet runt och tillgång till
gemensamhetsutrymmen.
Syftet med gruppbostad är att vuxna med funktionsnedsättning som inte
klarar eget boende ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och
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skapa sitt eget hem. Insatsen gruppbostad innebär att den enskilde erhåller
en fullvärdig lägenhet.
Servicebostad
Servicebostad är en insats som kan vara lämplig för de som inte klarar av att
bo i ett ordinärt boende men som inte har ett så omfattande hjälpbehov att
gruppbostad är nödvändig.
Med servicebostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där
omfattande service och vård kan ges dygnet runt. Lägenheterna ligger
geografiskt samlade med tillgång till gemensamhetsutrymmen. Utifrån den
enskildes behov ska dygnet runt stöd erbjudas i den egna lägenheten av en
fast personalgrupp.
Annan särskilt anpassad bostad
I annan särskilt anpassad bostad för vuxna ingår inte stöd av personal och
inte omvårdnad.

9 § 10 Daglig verksamhet
Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, inte
står till arbetsmarknadens förfogande, inte utbildar sig och som är berättigad till
aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan har rätt till daglig
verksamhet.
Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet
och gemenskap. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål och inriktning på
verksamheten. Ett övergripande mål bör vara att på kortare eller längre sikt
utveckla den enskildes möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Daglig verksamhet beviljas utan precisering om vilken omfattning det gäller.
Insatsen måste anpassas efter individuella önskemål och behov och tillförsäkra
deltagaren goda levnadsvillkor enligt 7 § LSS.

Individuell plan enligt 10 § LSS
I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas en
individuell plan. Erbjudandet skickas även alltid skriftligt med det gynnande
beslutet. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en
plan upprättas, om det inte redan har skett. Begäran kan ske muntligt eller
skriftligt. Den individuella planen ska upprättas i samråd vilket innebär att planer
inte får upprättas utan den enskildes samtycke.
Ansvarig handläggare eller enhetschef är sammankallande till mötet. Den
sammankallande ser till att dokumentation sker. För att lämna ut
dokumentation/planen till deltagarna ska samtycke lämnas av den enskilde.
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Den individuella planen ska ge en överblick över planerade och beslutade
insatser. I planen ska även redovisas åtgärder som vidtas av andra än
kommunen och Region Gävleborg.
Syftet med en individuell plan är bl.a. att ge den enskilde överblick över de olika
åtgärder och insatser som rör honom eller henne samt en möjlighet att påverka
hur insatsen utförs. Den individuella planen ska ge den enskilde ökade
möjligheter till inflytande över sitt liv och sin vardag.
Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

Uppföljning
Uppföljning av fattade beslut ska alltid ske vid väsentligt förändrade förhållanden
samt vid tidsbegränsade beslut. Initiativ till uppföljning görs av LSShandläggaren.
Uppföljning görs annars regelbundet och systematiskt återkommande utifrån
insats och behov.
Uppföljning avser att följa upp om brukarens behov av stöd och hjälp
överensstämmer med de beslut som fattas. Följa upp om brukarens behov
är tillgodosedda, om mål är uppfyllda och att brukaren är tillförsäkrad goda
levnadsvillkor enligt 7 § LSS.
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Handläggarenheten
Hänninen, Birgitta, 0297-555 25
birgitta.hanninen@ockelbo.se
Socialnämnden

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av
biståndsärenden för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen
Förslag till beslut
Fastställa reviderade riktlinjer för handläggning av biståndsärenden för äldre
personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.
De reviderade riktlinjerna ersätter tidigare beslutade riktlinjer, 2017 § 38.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017 nuvarande riktlinjer, inför införandet av
verksamhetssystemet Treserva, mars 2018. Verksamhetssystemet är
uppbyggt utifrån Individens behov i centrum, IBIC och insatserna
anpassades utifrån det nya arbetssättet. Efter att arbetat med IBIC under ett
par år föreslås visa revideringar.
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att
få sin ansökan individuellt prövad oavsett t.ex. ålder, kön och etnicitet. Det
är inte heller möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att kommunen
inte tillhandahåller den specifika tjänsten eller till kommunens ekonomi.
Varje ansökan ska utredas och varje beslut ska vara baserat på den enskildes
individuella behov. Riktlinjerna ska ge handläggarna stöd och vägledning i
arbetet. Riktlinjerna anger den politiska ambitionsnivån för vad som i
normalfallet är skälig levnadsnivå för det bistånd som ges enligt
myndighetsutövningen.
Beslutsunderlag
Bilaga: Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av biståndsärenden
för äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt
socialtjänstlagen.
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2017 nuvarande riktlinjer, inför införandet av
verksamhetssystemet Treserva, mars 2018. Verksamhetssystemet är
uppbyggt utifrån Individens behov i centrum, IBIC och insatserna
anpassades utifrån det nya arbetssättet. Efter att arbetat med IBIC under ett
par år föreslås visa revideringar.
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IBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten och ger stöd för strukturerad dokumentation av individens
behov. IBIC utgår från 11 livsområden. Dokumentationen anpassas till det
som är frågeställningen i individens ansökan, vilket innebär en avgränsad
och tydlig frågeställning och en utredning med begränsad mängd
information. Oavsett omfattning på utredning ger arbetssättet stöd för att
beskriva nuläge och mål, vilket i sin tur ger möjlighet att följa upp resultatet.
Arbetssättet IBIC omfattar inte insatser eller hur beslut ska formuleras.
Föreslagen riktlinje tar upp vilket stöd som i normalfallet kan beviljas inom
respektive livsområde.
Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att
få sin ansökan individuellt prövad oavsett t.ex. ålder, kön och etnicitet. Det
är inte heller möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att kommunen
inte tillhandahåller den specifika tjänsten eller till kommunens ekonomi.
Varje ansökan ska utredas och varje beslut ska vara baserat på den enskildes
individuella behov. Riktlinjerna ska ge handläggarna stöd och vägledning i
arbetet. Riktlinjerna anger den politiska ambitionsnivån för vad som i
normalfallet är skälig levnadsnivå för det bistånd som ges enligt
myndighetsutövningen.

I förslag till reviderade riktlinjer är röd text förslag till ny text och
överstruken text det som står i nuvarande riktlinjer och föreslås tas bort.
De förslagna ändringarna är:
- Förändrade begrepp som tex besvärshänvisning heter i dag
fullföljdshänvisning. - Ändring av beskrivningar och förtydligande text.
- Två förändringar av insatser kopplat till livsområden. När livsområdet,
punkt 1 ”Lärande och tillämpa kunskap” och punkt 2 ”Allmänna uppgifter
och krav” utreds och behov finns av stöd/insatser fattas beslut av insatser
personlig vård och/eller hemliv. Det har aldrig blivit aktuellt att använda
insatserna ”Lösa problem och fatta beslut” samt ”Genomföra daglig rutin”
inom hemtjänsten utan har enbart används som insatser inom boendestöd.
Det är en tydlig signal att det är skillnad mellan hemtjänst och boendestöd.
Boendestödet vänder sig till personer med psykisk- eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, personkrets 1 och 2 enligt LSS och är att betrakta som
en form av social rehabilitering med aktivt deltagande i insatserna som är
gratis.
- Punkt 9. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Tydliggjort
syftet med den biståndsbedömda insatsen som är ett stöd för både närstående
och för brukaren.
- Ny rubrik, ”Barnets perspektiv”. Ny rubrik. Barnkonventionen har blivit
lag från den 1 januari 2020. Det kräver att nya rutiner och riktlinjer införs för
att säkerställa att lagen efterlevs vid handläggning av ett ärende som berör
barn eller där åtgärder påverkar barnet.
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- Ny rubrik, ”Samordnad individuell plan, SIP”. Har inte funnits med i
riktlinjerna tidigare men är ett viktigt hjälpmedel vid samverkan. SIP ska
upprättas tillsammans med brukaren om insatser från både socialtjänst och
hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Birgitta Hänninen
Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare

Beslutet ska skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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FÖRSLAG TILL REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV
BISTÅNDSÄRENDEN FÖR
ÄLDRE PERSONER OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN
SOCIALNÄMNDEN 2020-11-05 § X

Ersätter tidigare beslutade riktlinjer, tagna av Socialnämnden 2017-09-21 § 38

Riktlinjer för handläggning av biståndsärenden för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.
Riktlinjer syftar till att stärka brukarens rättssäkerhet och därmed likabehandling när det gäller utredning,
bedömning och tillgång till det bistånd som beviljas. Syftet är att skapa en samsyn och att en jämn kvalitet
säkerställs i handläggningen myndighetsutövningen.
Riktlinjerna är endast vägledande. Brukaren har alltid rätt att få sin ansökan prövad och bedömd utifrån sina
individuella behov.
Behov av bistånd kan aktualiseras på olika sätt. Huvudregeln är att den som önskar stöd/insatser själv gör en
ansökan och för sin egen talan. När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av
företrädare/ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande, en god man eller en
förvaltare. Om den enskilde är minderårig görs ansökan av vårdnadshavaren. Ansökan görs alltid av brukaren
eller dess företrädare, d.v.s. god man, förvaltare eller vårdnadshavare. Anmälningsplikt till
överförmyndarnämnden gäller för alla anställda som i sitt arbete uppmärksammar behov av god man eller
förvaltare. Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till
överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. LSS- och
biståndshandläggarna har den skyldigheten enligt delegationsordningen.
Anhöriga, bekanta eller andra myndigheter kan genom en anmälan ta kontakt med socialtjänsten utan
personens medgivande. Handläggaren tar då kontakt med den enskilde. Personen informeras alltid om sina
rättigheter och skyldigheter och om biståndsprocessen. Bistånd enligt socialtjänstlagen är alltid frivilligt.
Behov kan också komma till socialtjänstens kännedom via uppsökande verksamhet.
Varje år skickas ett informationsbrev ut till alla kommuninnevånare som innevarande år fyller 75 år som ett led
i förvaltningens uppsökande verksamhet.
Rätten till bistånd prövas i samråd med brukaren. Alla beslut fattas efter individuell prövning. Utredningen och
beslut ska dokumenteras. Biståndet ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker
brukarens resurser att leva ett självständigt liv. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Bistånd enligt SoL är i allmänhet avgiftsbelagd enligt
kommunens omvårdnadstaxa/maxtaxa.
Bistånds- och LSS handläggare har rätt att fatta beslut enligt den delegationsordning som är fastställd av
socialnämnden. Om ett beslut går brukaren helt eller delvis emot ska en besvärshänvisning fullföljdshänvisning
medfölja beslutet som informerar om hur en överklagan går till. Beslutsfattaren ska vid behov vara brukaren
behjälplig vid en överklagan. När ett beslut är fattat om bistånd skickas uppdrag går en beställning till ansvarig
enhetschef för verkställighet. I verkställigheten upprättas en genomförandeplan tillsammans med brukaren.
Uppföljning bör göras årligen, utifrån arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC. Se vidare under rubriken,
”Ett behovsinriktat arbetssätt enligt individens behov i centrum, IBIC”. ur såväl kvalitativ som kvantitativ
synvinkel. I samtliga biståndsbeslut finns förbehåll, att omprövning kommer att ske vid ändrade förhållanden.
Detta för att kunna ompröva och eventuellt återkalla gynnande beslut om de förhållanden som ligger till grund
för beslutet förändrats, omprövas biståndsbeslutet. Vid ansökan om nytt bistånd enligt SoL ska tidigare bistånd
omprövas. Ett nytt samlat beslut ska då fattas som inbegriper allt bistånd som fortsättningsvis gäller.
Handläggningstid för ärenden där beslut fattas av bistånds- och LSS handläggare är i normalfallet högst tre
veckor. Vissa individärenden behandlas av socialnämndens arbetsutskott. Handläggningstid för dessa ärenden
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varierar beroende på när arbetsutskottet sammanträder. Socialnämndens arbetsutskott sammanträder ca en
gång per månad.

Ett behovsinriktat arbetssätt enligt individens behov i centrum, IBIC
Handläggarenheten arbetar utifrån individens behov i centrum, IBIC som utgår från regelverket för
handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och ger stöd för strukturerad dokumentation av
individens behov. Dokumentationen anpassas till det som är frågeställningen i individens ansökan, vilket
innebär en avgränsad och tydlig frågeställning och en utredning med begränsad mängd information. Oavsett
omfattning på utredning ger arbetssättet stöd för att beskriva nuläge och mål, vilket i sin tur ger möjlighet att
följa upp resultatet. IBIC omfattar inte förslag på hur beslut ska formuleras. Detta dokument tar upp vilket stöd
som i normalfallet kan beviljas inom respektive livsområde.
Följande 11 livsområden ingår i IBIC:
1. Lärande och tillämpa kunskap
2. Allmänna uppgifter och krav
3. Kommunikation
4. Förflyttning
5. Personlig vård
6. Hemliv
7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer
8. Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv/ Viktiga livsområden
9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
10. Känsla av trygghet
11. Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående

1. Lärande och att tillämpa kunskap
Lösa problem och fatta beslut
Personal stödjer brukaren i att ta till sig ny kunskap, att lösa problem och att fatta beslut. Det kan tex vara att
stödja brukaren i att välja rätt kläder för årstid. När livsområdet ”Lärande och tillämpa kunskap” utreds och
behov finns av stöd/insatser fattas beslut i insatserna under personlig vård och/eller hemliv. Insatser/stödet
framgår av utredning mål och beslut.
Beslut om stöd med att lösa problem och fatta beslut fattas av biståndshandläggare enligt
SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

2. Allmänna uppgifter och krav
Genomföra daglig rutin
Den som inte själv klarar av att passa en tid eller utföra en aktivitet kan få stöd med detta. Det kan vara att
planera hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för
olika aktiviteter under dagen. Det kan även vara att äta regelbundet och att få stöd att följa dygnsrytmen. När
livsområdet ”Allmänna uppgifter och krav” utreds och behov finns av stöd/insatser fattas beslut i insatserna
under personlig vård och/eller hemliv. Insatser/stödet framgår av utredning, mål och beslut.
Stödet kan vara att t.ex. påminna om måltider väckning eller annan påminnelse. Stödet kan ske via
telefonkontakt om inget annat framgår av beslutet. Syftet med insatsen är att bibehålla/förbättra brukarens
funktionstillstånd.
Beslut om stöd med att genomföra dagliga rutin fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
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Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

3. Kommunikation
Personalen hjälper brukaren och är ett stöd vid att kommunicera genom tecken, symboler som innefattar att ta
emot eller förmedla budskap. Innefattar även behov av stöd vid användande av kommunikationsutrustning.
När livsområdet kommunikation utreds och behov finns av stöd/insatser fattas beslut fattas ingår
kommunikation i andra insatserna t.ex. ledsagning och social samvaro. Insatsen/stödet framgår av utredning,
mål och beslut.

4. Förflyttning
Ledsagning
Den som inte själv kan ta sig till t.ex. tandläkare, läkare, frisör, fotvård, dagverksamhet mm kan vid behov få
stöd med detta. Ledsagning kan även vara stöd till och från olika aktiviteter av vardaglig karaktär. Brukaren är
ansvarig för vilket färdmedel som används och de omkostnader som kan uppstå. Även den del som avser
ledsagarens kostnader. Insatsen kan beviljas kontinuerligt eller för tillfälliga behov.
Personalen stödjer brukaren med ytterkläder och toalettbesök som brukaren är i behov av under
genomförandet. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra
Beslut om ledsagning fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

5. Personlig vård
Dusch
Den som inte själv kan sköta sin dusch kan få stöd med detta. Dusch avser stöd med avklädning, hjälp med
tvättning/duschning, torkning, påklädning samt hårvård (rullning, föning, kamning). Hjälp med hudvård, t.ex.
mjukgörande krämer vid behov. Framtagning av rena kläder. Enkel nagelvård samt rakning. Personalen stödjer
brukaren med förflyttning och tillsyn som brukaren är i behov av under genomförandet. De moment som
brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Syftet med insatsen är att bibehålla/förbättra brukarens
funktionsnivå.
Beslut om hjälp med dusch fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Toalettbesök
Den som inte själv kan sköta sina toalettbesök kan få stöd med detta. Det ingår att byta inkontinenshjälpmedel,
tömma/byta stomipåse och tömma toaletthink/urinflaska. Personalen stödjer brukaren med tillsyn, förflyttning
och klädsel som brukaren är i behov av under genomförandet. Av hygieniska skäl kan enklare tvätt av kläder
förekomma. Slänga inkontinenshjälpmedel vid behov.
De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Syftet med insatsen är att bibehålla/förbättra
brukarens funktionstillstånd.
Beslut om stöd med toalettbesök fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.
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Tvätta sig
Den som inte själv kan sköta sin personliga omvårdnad kan få stöd med detta. Brukaren får stöd med att tvätta
och torka delar av kroppen, borsta tänderna, kamma håret och rakning. Personalen stödjer brukaren med
tillsyn, förflyttning som brukaren är i behov av under genomförandet. Hjälp med mjukgörande krämer vid
behov. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Syftet med insatsen är att
bibehålla/förbättra brukarens funktionstillstånd.
Beslut om hjälp med att tvätta sig fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Klä sig
Den som inte själv kan sköta sin klädsel kan få stöd med detta. Brukaren får stöd med att ta fram kläder och
stöd med att ta på/av kläder. Gäller även hörapparat, glasögon och proteser. Personalen stödjer brukaren med
all förflyttning som brukaren är i behov av under genomförandet. De moment som brukaren klarar av ska han
eller hon själv utföra. Syftet med insatsen är att bibehålla/förbättra brukarens funktionstillstånd.
Beslut om hjälp med att klä sig fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Äta och dricka
När brukare behöver hjälp och tillsyn under hela matsituationen. Kan handla om praktiskt och emotionellt stöd
under matsituationen. Kan även innebära att stanna kvar under hela måltiden. Bordet dukas och maten värms
och ställs fram. Brukaren får sedan hjälp att äta. Bordet dukas därefter av. Måltidssituationen planeras
individuellt. Alla brukare har rätt till en lugn måltid. Hjälp med disk. Personalen stödjer brukaren med all
förflyttning som brukaren är i behov av under genomförandet. De moment som brukaren klarar av ska han eller
hon själv utföra. Syftet med insatsen är att bibehålla/förbättra brukarens funktionstillstånd.
Beslut om att äta och dricka fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällandeomvårdnadstaxa.

Egenvård
Den som inte själv kan ta sin medicin kan få stöd med detta. Detta bistånd avser den egenvård vilken innebär
att brukaren vet vad som ska utföras men själv inte rent praktiskt kan utföra åtgärden. Gäller t.ex. medicin
från/till skåp/burk/dosett, ta på stödstrumpa, ge ögondroppar mm.
Ovanstående får inte blandas ihop med utförande av HSL-insatser insatser som bedömts som hälso- och
sjukvård och som sker genom delegeratsing till omvårdnadspersonal. sjukvårdspersonal.
Beslut om stöd med egenvård fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

6. Hemliv
Bereda måltider
Den som inte själv kan tillreda sin måltid och mellanmål kan få stöd med detta. Detta bistånd avser tillredning
av enklare måltid så som kokning av potatis, ris, pasta och grönsaker, iordningsställande av pulverprodukter
som soppor, såser och mos. Det kan även innebära dukning, öppning och värmning av mat/matlåda. Brukaren
äter sedan själv eller har också behov av insatsen ”Äta och dricka”. Biståndet kan även användas till dess att
matdistributionen har påbörjats. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra. Syftet är att
öka självständigheten och om möjligt även aptiten.
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Beslut om att bereda måltider fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Städa
Den som inte själv kan städa kan få stöd med detta. Detta bistånd avser i normalfallet städning av två rum, kök,
hall och hygienutrymme var tredje vecka. Detta utförs var tredje vecka om inget annat framgår av beslutet. I
städningen ingår dammsugning, skakning av små mattor, torkning av golv, rengöring av badrum, dammtorkning
och rengöring av kök, d.v.s. avtorkning av köksbänkar och spis. Så kallad normal veckostädning. Stöd med
källsortering av hushållssopor ingår vid behov.
Torka ur kylskåp samt avtorkning av köksluckor görs i samband med städning om behov finns.
Avfrostning/rensning av frys och rengöring av ugn utförs två gånger per år om behov finns.
Makar, sambor eller hemmavarande vuxna barn har alltid ett gemensamt ansvar när det gäller att sköta det
gemensamma hemmet. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra.
Beslut om att städa bostaden fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Tvätt
Den som inte själv kan tvätta kan få stöd med detta. I tvätt ingår att samla ihop tvätten, sortera, tvätta,
tumla/torka. Stöd med tvätt utförs i normalfallet varannan vecka, om inget annat framgår av beslutet. Tvätt
utförs i brukarens tvättmaskin eller i bostadsområdets tvättmaskin. Strykning av enstaka plagg i anslutning till
tvätt vid behov. Mangling av lakan, lagningsarbeten, strykning av sängkläder, handdukar, dukar och gardiner
utförs i normalfallet inte. Renbäddning ingår i denna insats om behov finns. Makar, sambor eller
hemmavarande vuxna barn har alltid ett gemensamt ansvar när det gäller att sköta det gemensamma hemmet,
så kallad hushållsgemenskap. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra.
Beslut om tvätt fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Inköp och Ärenden
Den som inte själv kan göra sina inköp och uträtta ärenden kan få stöd med detta. Att göra inköp innebär ett
veckoinköp om inget annat framgår av beslutet. Personalen stödjer brukaren att planera och göra en
inköpslista. Personalen hjälper till att ställa in varorna i skåp/kylskåp vid behov. Kyl rensas på gamla matvaror
samt torkas ur vid behov. Kompletterande inköp och ärenden beviljas vid behov och framgår av beslutet. I
anslutning till matinköp kan olika nödvändiga ärenden utföras. t.ex. apoteksärenden. och mindre inköp från
systembolaget. Omfattande och återkommande post- och bankärenden ska hanteras av god man/förvaltare.
Redovisningsplikt mot brukaren gäller vid all form av hantering av kontanter. De moment som brukaren klarar
av ska han eller hon själv utföra.
Beslut om inköp och ärenden fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Matdistribution
Den som inte själv kan tillreda sin mat kan få stöd med detta genom matdistribution. Matdistribution avser
leverans av en måltid som levereras till brukarens bostad. Matdistribution kan beviljas varje dag eller var annan
dag. Dryck och tillbehör såsom sylt, rödbetor och annat måste personen själv ha hemma. Det ingår att stödja
brukaren i att fylla i matlistan om behov finns. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon själv utföra
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Beslut om matdistribution fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Hushållsgöromål
Den som inte själv klarar av att hålla rent mellan städningarna kan få stöd med detta, (kompletteringsstäd).
Hushållsgöromål innebär enklare städning såsom avtorkning av bänkskivor, torkning av del av golv, rengöring
av badrum eller t.ex. dammsugning av entré. Renbäddning ingår i denna insats om behov finns.
Hushållsgöromål kan även vara annat stöd som att vattna blommor, rengöra hjälpmedel, diska, bädda och
bädda upp säng, dra upp/ner persienner och ta in post. De moment som brukaren klarar av ska han eller hon
själv utföra.
Beslut om hushållsgöromål fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Social samvaro
Den som är ensam och riskerar att bli isolerad kan till viss del få stöd med detta. Social samvaro innebär olika
typer av samvaro. Det kan vara att bara träffas och umgås eller vid behov hjälp till utevistelse. Biståndet avser
även hjälp stöd med att ta på och av med ytterkläder samt hjälp att följa/stödja vid promenad. Inbegriper även
promenad med rullstol. Social samvaro beviljas i normalfallet med 4 timmar/månaden och högst två tillfällen
per vecka om inget annat framgår av beslutet. Tiden planeras ut med brukaren hos utföraren. minst en vecka i
förväg.
Beslut om social samvaro fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

8. Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv/ Viktiga livsområden
En anmälan till överförmyndarnämnden ska ske om biståndshandläggaren finner att god man eller förvaltare
bör förordnas för någon som inte själv kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Dagverksamhet vänder sig till personer med utredd demenssjukdom och som bor hemma i ordinärt boende. En
möjlighet för anhöriga till avlösning samtidigt som den enskilde får en aktiv och meningsfull dag tillsammans
med andra och möjlighet till kvarboende. För att möjliggöra kvarboende kan den som har behov av aktiviteter
för att inte riskera att bli isolerad få stöd i form av dagverksamhet. Biståndet vänder sig till personer som har en
utredd demenssjukdom. Möjlighet finns till dagverksamhet en gång per vecka.
Den som inte har en demensdiagnos kan genom träffpunkter och volontärverksamhet få stöd att aktivera sig
för att undvika att bli isolerad. Dessa verksamheter är öppna verksamheter och kräver inga biståndsbeslut.
Beslut om dagverksamhet fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.
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10. Känsla av trygghet
Trygghetstelefon
Den som av olika anledningar inte känner sig tillräckligt trygg i sin bostad kan få hjälp att öka sin trygghet.
Trygghetstelefon avser möjlighet att vid behov påkalla hjälp. Syftet med insatsen är att ge extra trygghet i
bostaden och möjliggöra kvarboende. Syftet är även att bibehålla självständighet.
Beslut om trygghetstelefon fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Känsla av trygghet
Den som av olika anledningar behöver tillsyn kan få stöd med detta. Insatsen är punktvis besök. Känsla av
trygghet avser besök hos brukaren då trygghetstelefon inte är tillämpligt. Biståndet innebär att personal tittar
till så att allt är som det ska. Biståndet kan även användas till dess en trygghetstelefon har installerats.
Biståndet kan även ges tillfälligt vid t.ex. hemgång från sjukhus under max två veckor trots att brukaren kan
använda ett larm. Syftet är att underlätta för brukaren att komma hem till ordinärt boende och för brukare
som inte kan hantera en trygghetstelefon eller har ett sjukdomstillstånd som medför svårigheter att kalla på
hjälp. Viktigt att syftet med känsla av trygghet är tydligt i beslutet så att personalen har kunskap om vad som
ska uppnås vid känsla av trygghet. Syftet med insatsen är att öka tryggheten och möjliggöra kvarboende och att
bibehålla självständighet.
Beslut om känsla av trygghet fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

Trygg hemkomst
Den som vistats på sjukhus eller kommunens korttidvistelse och har ett behov enligt nedan kan få två
omvårdnadspersonal som möter upp vid ett tillfälle i 2-4 timmar samband med hemkomsten. Tiden kan variera
beroende på var brukaren bor i kommunen och hur långt det är till affär och service.
Kriterier vid bedömning om rätten till trygg hemkomst är:
 uttrycker oro inför hemgång,
 har ett omfattande omvårdnadsbehov,
 är ensamboende och saknar närstående som kan ta emot i hemmet,
 har nedsatt kognitiv förmåga eller har en demenssjukdom,
 har vistats en längre tid på sjukhus eller korttidsvistelse,
 livet har förändrats väsentligt sedan före vistelsen på sjukhuset eller korttidsvistelsen.
Omvårdnadspersonalen har en rutin för vad som ska prioriteras under besöket och där brukarens behov vid det
specifika tillfället avgör innehållet. Biståndshandläggaren följer upp beslutet efter någon dag efter hemgång
med brukare och eventuellt närstående. Om möjligt är kontaktpersonen eller annan omvårdnadspersonal som
tog emot brukaren vid hemkomsten med och vid behov andra professioner.
Beslut om trygg hemkomst fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift enligt gällande omvårdnadstaxa.
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11. Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående
Anhörigstöd
Den som är anhörig och vårdar eller stödjer en närstående kan vid behov få stöd i detta arbete. Anhörigstöd i
olika former avser stöd för att underlätta för anhöriga.
De biståndsbedömda insatserna de tre huvudformerna är avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse,
växelboende och dagverksamhet, se punkt 9.
Övrigt stöd som inte kräver bistånd och som kan förekomma är kontakt med anhörigstödjare stödsamtal med
anhörigstödjare, studiecirklar, anhörigcafé, träffpunkter, och volontärverksamhet.

Avlösarservice i hemmet
Avser hjälp för anhöriga som vårdar närstående. Stödet syftar till att ge den anhörige möjlighet till vila och
rekreation eller möjlighet att genomföra egna aktiviteter utanför hemmet. Biståndet innebär att personal
tillfälligt övertar omvårdnaden om den närstående. Biståndet utförs i hemmet och dess närmiljö.
Avlösarservice kan beviljas både som regelbundet och enstaka bistånd.

Växelboende
Avser hjälp för anhöriga som vårdar närstående. Stödet syftar till att ge den anhörige möjlighet till vila och
rekreation eller möjlighet att genomföra egna aktiviteter. Biståndet innebär att brukaren växelvis vistas på
Bysjöstrand och i sitt eget hem. Intervallerna varierar efter det behov brukaren har, men inte mer än två veckor
på en fyraveckorsperiod. Växelboende beviljas för att förlänga kvarboende i det egna hemmet.
Brukaren betalar vårdavgift och kost.

Kortidsvistelse
Avser hjälp med omsorg och/eller vardagsrehabilitering utanför den egna bostaden pga. att ordinarie
omvårdnadsinsatser inte är tillräckliga eller för att en brukare som är utskrivningsklar från sjukhuset inte direkt
kan återgå till bostaden. Vistelsen kan utgöra underlag för fortsatt bedömning av behovet.
En tillfällig korttidsvistelse kan även vara ett stöd för anhöriga som vårdar närstående och Stödet syftar till att
ge den anhörige möjlighet till vila och rekreation. eller möjlighet att genomföra egna aktiviteter.
Biståndet innebär att brukaren tillfälligt vistas vid Bysjöstrand. Korttidsvistelse beviljas enstaka tillfälle.
Vistelsen är alltid tidsbegränsad.
Beslut om avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse och växelboende fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4
kap. 1 §.
Avgift, brukaren betalar vårdavgift och mat enligt gällande omvårdnadstaxa.

12. Särskilt boende
Särskilt boende är en boendeform med service och omvårdnad för äldre personer med omfattande
omvårdnadsbehov eller personer med en demenssjukdom. Särskilt boende beviljas av fysiska och/eller,
psykiska och/eller sociala skäl. Med särskilt boende menas en egen bostad med tillgång till personal dygnet
runt. Strävan är alltid att underlätta för den enskilde att bo kvar i sin invanda miljö så långt det är möjligt.
Ett beslut om särskilt boende innefattar omvårdnad och service utifrån individens behov. Behovet av stöd
upprättas i en genomförandeplan. Genomförandeplanen upprättas av personal vid Bysjöstrand tillsammans
med den enskilde.
För att särskilt boende ska beviljas ska i normalfallet någon/några av nedanstående kriterier vara uppfyllda;
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Brukaren klarar inte vardagen i ordinärt boende trots omfattande omvårdnadsinsatser samt
trygghetstelefon, som prövats och bedömts som otillräckligt
Där omvårdnadsbehovet är omfattande och bedömts vara varaktiga
Korttidsvistelse eller växelboende ska ha prövats eller övervägts. Vistelsen kan utgöra underlag för
fortsatt bedömning av behovet.
Flytt till lämplig bostad med hemtjänstinsatser och/eller bostadsanpassning ska ha prövats eller
övervägts, men funnits vara otillräckligt.
Den enskildes situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt
boende.
Kontaktskapande åtgärder och andra åtgärder för att bryta isolering ska ha prövats eller övervägts.

Beslut om särskilt boende fattas av biståndshandläggare enligt SoL 4 kap. 1 §.
Avgift, brukaren betalar hyra, mat och vårdavgift enligt gällande omvårdnadstaxa.

13. Medboende
Makar/gifta par, registrerade partner och personer som sammanbor enligt sambolagen och är över 65 år har
rätt att fortsätta kunna bo ihop. Personen som ansöker om särskilt boende kan i samband med det också
ansöka om möjlighet för medboende att flytta med. Den som redan bor i särskilt boende kan också ansöka om
detta. Det är alltid den som beviljas/beviljats särskilt boende som ska ansöka om att den vill ha en medboende.
Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att ha rätt till att bo tillsammans.
- Att paret varaktigt sammanbor eller, om den ena i paret redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan
varaktigt sammanbott.
- Att båda vill fortsätta bo tillsammans.
Parboende kan verkställas i samma rum, samma lägenhet eller i annan lägenhet/rum på samma avdelning eller
i samma byggnad. Det viktiga är att makarna känner att de sammanbor vilket kan innebära olika för olika
makar. Tidsbegränsat beslut för provboende kan dock ibland vara att föredra.
Den medboende ska i huvudsak ta hand om sig själv som i ett ordinärt boende. I de fall den medboende är i
behov av någon form av biståndsinsatser erhåller personen ett eget biståndsbeslut. Beviljas stödet utför
personalen vid Bysjöstrand biståndet.
Beslut om medboende fattas av biståndshandläggare endast för den make som har behov av särskilt boende
enligt SoL 4 kap. 1 och 1c §§.
Avgift. Den medboende betraktas som hyresgäst och betalar hel eller del av hyra, beroende på om makarna
delar en lägenhet eller har var sin lägenhet. Medboende som har beviljade hemtjänstinsatser och/eller
hemsjukvård betalar utifrån gällande omvårdnadstaxa.
Se även dokumentet, Riktlinjer, Rätten att fortsätta bo tillsammans i särskilt boende, parboende och
Socialnämndens taxor.

Barnets perspektiv
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 och visar tydligt att barn har sina egna rättigheter och måste
respekteras.
Enligt Barnkonventionen artikel 2; ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”.
Enligt Barnkonventionen framgår i artikel 3; ”Att Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad
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som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och
erfarenhet”.
I Barnkonventionen artikel 6 framgår att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det
inte enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och den sociala utvecklingen. I
Barnkonventionen artikel 12 framgår att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör hen, hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.
I handläggning av ett ärende där barn påverkas av sökt/beviljat stöd ska barnets perspektiv beaktas. Av
dokumentationen ska det framgå att barnet informerats, framfört sina åsikter alternativt varför det inte skett.
Att ha barnets perspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för ett
enskilt barn. Viktigt att beakta både barnets eget perspektiv och föräldrarnas syn på barnets perspektiv.
Barnets bästa ska alltid beaktas och barnets rätt att få komma till tals i förhållande till barnets ålder och
mognad ska alltid övervägas.
Beslutet måste inte alltid bli det som är bäst för barnet. Väljs något annat ska det framgå vilka prioriteringar
som gjorts och vilka åtgärder som kan sättas in för att kompensera att barnets bästa inte valdes.
Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.
Om det framgår under utredningen att det finns misstanke om svikt i föräldraförmågan ska det anmälas till
individ- och familjeomsorgen.
Samordnad individuell plan, SIP, (2 kap. 7 § SoL)
Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och
hälso- och sjukvård behöver samordnas. En fungerande samverkan förenklar för brukaren och dess närstående
då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser. För att göra en SIP måste den
som planeringen gäller säga ja till det, lämna sitt samtycke. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.
De som arbetar inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård ska ta initiativ till en SIP när de bedömer att insatser
behöver samordnas för att någon ska få sina behov tillgodosedda. LSS- och biståndshandläggare ska lämna
information om möjligheten vid besök där det framkommer att den enskilde har behov av insatser från
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den enskilde kan själv ta initiativ till ett samverkansmöte.
SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård. I lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som började gälla år 2018 är det den fasta
vårdkontakten inom hälso-och sjukvården som kallar till SIP när det finns behov av det. Denna lag gäller de
personer som varit inlagda för vård och vid utskrivning från sjukhus har behov av SIP.
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