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Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv 
 
 

 Socialstyrelsen presenterar i Meddelandeblad vad den nya 
 bestämmelsen i Socialtjänstlagen innebär angående ”förenklat 
 beslutsfattande om hemtjänst för äldre”. Syftet med 
 bestämmelsen är att förenkla handläggningen utan 
 biståndsbeslut. 

 

Ny bestämmelse 

Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen innebär att de kommuner som önskar 

ges möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser på ett enklare sätt och 

med större utrymme för delaktighet. 

Den äldre personen ska ges större möjlighet att välja mellan de insatser som 

erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras. 

Service kan exempelvis bestå av praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp 

med inköp, ärenden på post och bank, tillagning av måltider samt distribution av 

färdiglagad mat. 

Personlig omvårdnad syftar till att tillgodose fysiska, psykiska och sociala 

behov. Det kan exempelvis innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig, 

förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också handla om ledsagning 

eller andra insatser som behövs för att bryta isolering. 

Det är kommunen som fastställer vilka typer av hemtjänstinsatser och i vilken 

omfattning dessa ska erbjudas enligt den nya bestämmelsen. 

Korttidsplatser omfattas inte av bestämmelsen. 
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Det finns krav på tydlig information innan kommunen erbjuder hemtjänst utan 

behovsprövning: 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 

utförandet av insatserna. 

 På vilket sätt kommunen följer upp insatserna. 

 Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd. 

 

Det är viktigt att kommunen följer upp de insatser som erbjudits den äldre 

personen. 

Läs mer: Meddelandeblad nr 3/2018, Socialstyrelsen 

 

 Kommentarer: 

 Kommunen beslutar om vilka riktlinjer som ska gälla vid 

 förenklat  beslutsfattande. Det innebär att insatserna och 

 omfattningen kan se  olika ut. 

 Kommunen beslutar också om vilka åldrar som det handlar 

 om. Lägsta ålder som nämnts är 75 år och i vissa fall 80 år. 

 I kommunala pensionärsrådet kan det vara viktigt att väcka 

 frågan om förenklat beslutsfattande och hur planeringen ser ut 

 i den egna kommunen. 
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