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Regeringen har till lagrådet överlämnat ett remissförslag som
gäller förenklad handläggning av hemtjänst. Kommuner ska
kunna erbjuda hemtjänst utan behovsprövning. Det innebär att
den så kallade Linköpingsmodellen blir tillåten inom
äldreomsorgen.

Lättillänglig hemtjänst utan prövning
Många kommuner har erbjudit hjälpinsatser till äldre utan att,
enligt socialtjänstlagen, först pröva detta bistånd. Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) har ifrågasatt om man kan göra så,
eftersom det kan uppstå rättslig osäkerhet.
Frågan har prövats i olika instanser med domar, beslut och
vitesföreläggande.
Regeringen har nu överlämnat ett remissförslag till lagrådet med
förslag på ett tillägg i socialtjänsten, vilket skulle innebära att
hemtjänst kan beviljas utan biståndsprövning.
Utdrag ur regeringens pressmeddelande:

I ett lagförslag som regeringen nu lämnar till lagrådet
föreslås att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till
äldre utan föregående behovsprövning. Den nya lagen
ska stärka äldre personers självbestämmande,
delaktighet och medinflytande över hur deras insatser
utförs.
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– Ofta är det äldre med anhöriga som själva bäst vet
vilka insatser de är i behov av. Med den nya
bestämmelsen kan kommuner i högre grad fokusera på
kvalitet och nöjdhet, i stället för på inledande
utredningsarbete, vilket skapar en tryggare och bättre
äldreomsorg, säger äldreminister Åsa Regnér.
Den nya lagen ska också bidra till att förebyggande
insatser genom hemtjänst blir tillgängliga tidigare än i
dag, vilket kan minska eller skjuta upp behovet av mer
omfattande äldreomsorg. De nya bestämmelserna ska
bli frivilliga för kommunerna att tillämpa.
Sveriges Kommuner och Landsting kommenterar lagförslaget:

- Vi tycker det här är ett bra förslag som vi länge har
påtalat för regeringen att det borde införas. Vi har ett
otydligt regelverk idag. Nu kommer de kommuner som
vill bevilja hemtjänst utan utredning kunna göra det
utan att riskera att bryta mot lagen. Det gynnar de
äldre, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges
Kommuner och Landsting.
Kommunerna kan nu fastställa riktlinjer om vilka
tjänster som ska ingå och från vilken ålder detta ska
kunna tillämpas, +65, +75 eller annan ålder.
- För kommunerna innebär detta mindre administration
samtidigt som hjälpen blir mer lättillgänglig och
kvaliteten för de äldre ökar. Nu blir den så kallade
Linköpingsmodellen också lag, säger Lena Micko.
Oftast får de äldre den hjälp de efterfrågar, mindre än 1
procent av ansökningar om hjälp får avslag. Vill någon
ha sin sak prövad genom en biståndsutredning så har
den äldre alltid rätt till det.
Socialstyrelsen föreslås få ett uppföljningsansvar. Kommuner
måste också regelbundet utvärdera hur man genomför den mer
lättillgängliga hemtjänsten utan biståndsbeslut.
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Hemtjänsten ska utan biståndsbeslut kunna beviljas till
exempelvis omvårdnad, städning, handling eller andra behov.
Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Reflektioner:
För den som är engagerad i kommunala pensionärsråden eller på andra sätt har kontakt med kommunernas
socialtjänst är det viktigt att på ett tidigt stadium vara med
och påverka.
Vad kommer det att innebära om insatser utan
biståndsprövning införs i den egna kommunen?
För vilka åldrar kommer det att gälla?
Vilka insatser kommer att erbjudas utan
biståndsbedömning?
Hur hanterar man den rättsliga delen i handläggningen,
exempelvis om man inte är nöjd med erbjudna insatser?
Läs mer:
Lagrådsremiss Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, Regeringen
samt pressmeddelande
Bra för äldre med lättillgänglig hemtjänst, Sveriges Kommuner och
Landsting
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