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Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Verksamhetsmål äldreomsorgen
Rätten till bistånd
4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Grundläggande inriktningsmål och innehåll
Målsättningen med biståndet är att stärka förutsättningarna att leva ett oberoende liv. Det
betyder att biståndet, där så är möjligt, utformas som en hjälp till självhjälp. Insatserna från
hemtjänsten skall därför innebära en förstärkning och komplettering av den enskildes egna
möjligheter, och inte innebära att man tar över uppgifter och ansvar. Den som får bistånd
har fortfarande ansvar över sig egen situation.
Vi lovar att du ska få en rättsäker handläggningsprocess och ett professionellt bemötande.
Vi lovar att vara tillgängliga per telefon 1 timme/dag, 5 dagar i veckan.
Vi lovar att delge dig ditt biståndsbeslut inom två veckor. Gäller det en boendeutredning
lovar vi att du får ditt beslut inom fyra veckor.
Vi lovar att informera dig om möjligheten att överklaga samt hjälpa till med
besvärsskrivelsen om du vill.
Vi lovat att informera dig om hur man kan formulera klagomål.
Du lovar att lämna biståndshandläggaren de uppgifter som behövs för att hon/han ska
kunna utreda dina behov och fatta beslut i ärendet.
Vi lovar att tillsammans med dig och dina närstående (om du så önskar) följa upp att dina
insatser har verkställts enligt biståndsbeslutet.
Vi lovar att skicka en beställning på den hjälp som du beviljats till verkställande enhet
(hemtjänstgrupp, korttidsboende, dagverksamhet, särskilt boende etc.) beroende på vilket
bistånd du fått.
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Biståndshandläggning i äldreomsorgen
Inriktningsmål

Effektmål

Produktionsmål

Vad är syftet?

Vad vill vi uppnå?

Hur gör vi det?

God tillgänglighet
Rätten till bistånd
Tillförsäkra den enskilde en
skälig levnadsnivå samt
Att beslut delges inom två
tillgodose behov som den
veckor, senast inom en månad.
hjälpbehövande inte själv eller
på annat sätt kan tillgodose.

Telefontid: må - fre 08:0009:30, övrig tid: mail, info.
webben, meddelande i växeln.
Individuell behovsbedömning
genomförs av ansvarig
biståndshandläggare.
En rättssäker
Den som beviljats insatser
handläggningsprocess
delges muntligen och får
skriftlig info om sina
Äldre människor ska få leva Att den enskildes önskningar ska rättigheter. Utskick av
beaktas och förmågor/resurser beviljade beslut görs på
ett värdigt liv och känna
tas tillvara utifrån dennes
välbefinnande
begäran och avslag delges
individuella livssituation
alltid muntligen och skriftligen.
Den enskilde har rätt att
överklaga beslut som går
Säkra den enskildes rättigheter Professionellt bemötande
denne emot
Vid avslag skickas skriftligt
beslut samt att sökande
underrättas om sina möjligheter
att överklaga. Vara behjälplig.
Samarbete med NLL:s
Samverkansträffar:
KOLA-träffar, lokal
legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonal som utför Den enskildes/sökandes behov samverkansgrupp för
bedömningar om medicinsk
skall stå i centrum
Egenvård.
insats är egenvård eller en
Biståndshandläggarna begär
hälso- och sjukvårdsinsats.
Biståndshandläggarna utreder de underlag/intyg av legitimerad
ansökningar som inkommer
HSL-personal gällande
enligt gällande lag och enligt
egenvårdsbedömning/analys
Palliativ vård
(vård & omsorg i livets
gällande handläggningsrutiner samt riskbedömning
slutskede)
Ansökan om bistånd med
egenvård utreds och beslutas
av kommunens
biståndshandläggare

Kvalitetsmätning

Ansvarig för genomförande

Hur utvärdera?
Redovisa antal, typ av biståndsbeslut och
Biståndshandläggare
omsorgsnivåer per den 31:a december årligen
Antal beviljade biståndstimmar.
Händelser, prognos och kort analys av den
erfarenhet som biståndshandläggarna har av året
som gått
Enkäter och Statistik som lämnas till
Administrativ handläggare
Socialstyrelsen
Sammanställning av klagomål enl. SoL.
Socialchef
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Särskilt boende

VÅRDKEDJAN
Hemtjänst

K-REHAB

Inriktningsmål

Effektmål

Produktionsmål

Vad är syftet?

Vad vill vi uppnå?

Hur gör vi det?

Trygghet - att äldre och
Gemensamt synsätt och
funktionshindrade människor i förhållningssätt till vårdkedjan
Arvidsjaurs kommun skall vara särskilt boende, KREHAB och
trygga i vetskapen om att de får hemtjänst.
hjälp och stöd när behovet
uppstår.
Människor ska ges möjlighet
att bo kvar i sina hem även om
det uppstår ett stort behov av
vård och omsorg

Träffar med socialnämndens
ledning, äldreomsorgsträffar,
boendeträffar, träff med
biståndshandläggare, MAS och
bokningsansvarig för
KREHAB
Planeringsdagar
Information till allmänheten
och specifikt till sökande och
anhöriga.
Samverkan med andra
vårdaktörer, t.ex. inom
demensvården.

Den som är i behov av bistånd
skall få rätt hjälp, i rätt tid och
på rätt plats.
Gynnande beslut ska vara
verkställda inom 3 månader.
Vi ska undvika
betalningsansvar för
medicinskt utskrivningsklara
patienter.

Fungerande vårdkedja mellan
hemtjänsten, K-REHAB och
särskilt boende.
Trygghet för den enskilde och
närstående

Kvalitetsmätning

Biståndshandläggarna ansvarar
för fördelning av boendeplatser
i samarbete med
bokningsansvarig på
korttidsboende samt med MAS.

Ansvarig för genomförande

Hur utvärdera?
Statistik – Redovisning av antalet
bevakningar, antalet beviljade platser på
särskilt boende.
Domar och betalningsansvar

Biståndshandläggare

Diskussion och genomgång med berörda
parter: Hur har korttidsplatserna nyttjats under
året?
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Hemtjänst
Hemtjänsten består av hjälp som utförs i den enskildes hem av utbildad vård- och
omsorgspersonal. De personer som inte klarar den dagliga livsföringen självständigt kan
beviljas insatser såsom service, stöd och omvårdnad. Insatserna skall stärka den enskildes
förmåga att klara sig själv och göra det möjligt att bo kvar i den egna bostaden.
Hemtjänstpersonalen skall i samverkan med den enskilde svara för serviceinsatser, som
exempelvis städ, tvätt och inköp samt andra omvårdnadsinsatser såsom personlig hygien,
tillsyn och hjälp vid förflyttningar.
Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs på delegation från hemsjukvårdens distriktssköterskor
eller primärvårdens distriktssköterska. De kan också utföras efter ansökan om bistånd i
form av praktisk hjälp att utföra egenvård. Då efter bedömning från legitimerad personal
inom hälso- och sjukvården.

Vision för hemtjänsten
I framtiden skall hemtjänsten kunna erbjuda hjälp i det egna hemmet, efter behov och
önskemål, var man än bor i kommunen. Behovet skall kunna tillgodoses även om behovet
av vård- och omsorg är stort.

Övergripande mål
Målsättningen med biståndet är att stärka förutsättningarna att leva ett oberoende liv. De
målstyrda insatserna skall utformas som en hjälp till självhjälp. Hemtjänstpersonalen skall
ha ett professionellt bemötande och ett vardagsaktiverande synsätt.

Kvalitetsdeklaration hemtjänst
Vi lovar att du får en kontaktperson som ska ha speciellt ansvar för just dig.
Vi lovar att kontaktpersonen ser till att det som finns i Genomförandeplanen följs och att
all personal arbetar efter den.
Vi lovar att vi tillsammans med dig och dina närstående (om du så önskar) följer upp att
dina insatser har utformats på rätt sätt.
Vi lovar att lyssna på och ta hänsyn till dina önskemål om hur hjälpen ska utformas.
Vi lovar att ta reda på vilka intressen som är viktigaste för dig att ägna dig åt. Tillsammans
med dig och dina närstående planerar vi hur önskemålet ska lösas. (via närstående,
föreningar, personal m.fl.)
Vi lovar att arbeta för att möjliggöra en god relation med dina närstående.
Vi lovar att du som beviljats trygghetslarm får kontakt med personal inom rimlig tid och
att trygghetslarmets funktion testas minst en gång per dygn.
Vi lovar att hemtjänstpersonalen legitimerar sig.
Vi lovar att hemtjänstpersonalen beaktar tystnadsplikten.
Vi lovar att informera dig om hur man kan formulera klagomål.
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Kvalitetsdeklaration särskilt boende
Vi lovar att du, om du beviljats särskilt boende, inom tre månader får erbjudande om
rum/lägenhet på något av särskilda boenden.
Vi lovar att du (och dina närstående om du så önskar) blir inbjudna till välkomstsamtal i
samband med inflyttning samt till individuell vård- och omsorgsplanering inom tre veckor.
Vi lovar att lyssna och ta hänsyn till dina önskemål om hur hjälpen ska utformas.
Vi lovar att du får en kontaktperson som tar särskilt ansvar för att det som finns i din
genomförandeplan fullföljs.
Vi lovar att du får kontakt mer personal inom 10 minuter efter att du ringt på
trygghetslarmet. Om du inte klarar av att använda trygghetslarmet har du tillgång till stöd
på annat sätt som tydligt skall framgå i din genomförandeplan.
Vi lovar att maten serveras i en trevlig miljö och på ett tilltalande sätt.
Vi lovar att ta reda på vilka intressen som är viktigast för dig att kunna ägna dig åt.
Tillsammans med dig och dina närstående planerar vi hur önskemålet kan lösas (via
närstående, frivilligorganisationer, personal m.fl.).
Vi lovar att närstående inbjuds till gemensamma träffar/informationsmöten en gång per år.
Vi lovar att möjliggöra en god relation med dina närstående.
Vi lovar att kontaktpolitiker utses för varje särskilt boende..
Vi lovar att informera om möjlighet att tycka till om vår verksamhet, lämna klagomål och
synpunkter.
Vi lovar att du och/eller dina närstående får svara på en brukarenkät minst vart tredje år.

Sammanfattning
Arvidsjaurs kommun ska erbjuda omvårdnad, omsorg och annat stöd av god kvalitet.
Omsorgstagaren ska:
o Få information om rätten till bistånd och sitt eget ansvar (rättighetsförklaringen).
o Få biståndsbeviljade behov tillgodosedda.
o Få hjälp av ett begränsat antal personer, d.v.s. få kontinuitet i relationen.
o Få en kontaktperson som har extra ansvar för just henne eller honom.
o Få hjälp och stöd att stärka sina resurser och förmågor i vardagen för att kunna leva
ett så självständigt liv som möjligt.
o Få en rättsäker och professionell handläggning av sin ansökan.

Värdegrunden i Arvidsjaur
Arvidsjaurs kommuns värdegrund är tänkt som en kompass som visar på vilket
förhållningssätt som ska råda på kommunens arbetsplatser, både mellan kollegor samt
gentemot medborgarna. Värdegrunden ser ut enligt följande:
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Glädje
Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter
Vi ser varandra och bidrar till att det blir kul på jobbet
Respekt
Vi tar alla människor på allvar
Vi känner stolthet över vårt uppdrag
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut
Professionalitet
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll

Kort om bistånd
Grundläggande är att inom ramen för Socialtjänstlagen erbjuda boende, vård och omsorg
så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i invand miljö och egen bostad. När behovet
av vård och omsorg är så stort och omfattande att den enskildes behov inte längre kan
tillgodoses i det egna boendet skall omsorgstagaren erbjudas särskild boendeform. Ingen
skall flyttas mot sin vilja, eller formell företrädares vilja.
Hjälp i hemmet utgör basen i omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Biståndsinsatserna riktar sig till alla människor i alla åldrar, men övervägande är äldre.
Biståndsinsatserna är individuellt planerade och behoven prövas enligt 4 kapitlet, 1 §
Socialtjänstlagen, vilket ger den enskilde rätten att överklaga besluten. Den enskildes
behov av omvårdnad och annat stöd skall ske utifrån tillämpning av vad som avses med
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen.
Bistånd skall ges för det och till den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller på annat
sätt kan tillgodose dem. Vidare skall den sökande tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Syftet
är att skapa trygghet: dvs. att äldre och funktionshindrade människor i Arvidsjaurs
kommun skall vara trygga i vetskapen om att de får hjälp och stöd när behovet uppstår.
För att uppnå ovannämnda mål krävs ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till
vårdkedjan mellan hemtjänsten – K-REHAB och särskilda boenden. Det är av stor vikt att
undvika ”stopp” i vårdkedjan. Det är allas ansvar inom vård och omsorg att arbeta för en
väl fungerande vårdkedja. Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet om att få bo
självständigt under trygga förhållanden. Korttidsvården är ett viktigt komplement till
hemtjänsten och för att uppnå målet om kvarboende för omsorgstagarna.
Enligt förvaltningslagen (FL 5 §) har den enskilde rätten att kräva rättssäkerhet av sin
myndighet. Vidare måste en myndighet vara tillmötesgående mot den sökande.
Tillmötesgående i den meningen att den enskilde som inte är insatt i t ex myndighetens
speciella terminologi ändå skall få sådan hjälp att risk för rättsförlust av just den
specifika anledningen elimineras.
Tillmötesgående också i den meningen att myndigheten måste vara tillgänglig för den
enskilde med öppettider och telefontider. Biståndshandläggarna i äldreomsorgen träffas
säkrast 08:00:-09:30 vardagar.
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Att göra saker rätt; ett gott bemötande och rätt information till sökande och dennes
anhöriga skapar förtroende för socialnämndens verksamhet samt eliminerar fel
förväntningar på innehållet i tjänsterna vi erbjuder. Fel förväntningar ger en dålig
kvalitetsupplevelse, rätt förväntningar ger en god kvalitetsupplevelse.

Förhållningssätt och bemötande
Förhållningssättet i arbetet med äldre och funktionshindrade skall styras av
Socialtjänstlagens intentioner avseende:
Människosyn och principer för:
Integritet
Kontinuitet
Frivillighet och självbestämmande
Helhetssyn
Normalisering
Flexibilitet
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Myndighetsutövning
Myndighetsutövning innebär att kommunen har i uppdrag enligt lag att fatta beslut som rör
en medborgare, ett företag, förening eller annat som lagen kallar ”enskild”.
Ett myndighetsbeslut kan både vara positivt och negativt för den som beslutet berör. Det
handlar oftast om att kommunen med stöd i lagen och kommunens regler beslutar om en
förmån, rättighet, skyldighet eller bestraffning. De regler och förhållningssätt som styr
myndigheternas handläggning av ärenden regleras i förvaltningslagen (1986:223).

Förvaltningslagen (1986:223)
I förvaltningslagen finns bestämmelser om bland annat;
– att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp
till enskilda frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.
- Myndigheten ska ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider
för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.
- Myndigheter skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna
verksamheten.
- Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så snabbt, enkelt och billigt
som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
- Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud
skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.
- Vill en sökande, klagande eller annan part lämna uppgifter muntligt i ett ärende
som avser myndighetsutövning mot någon enskild, skall man få tillfälle till det, om
det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång.
- Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har
bestämt utgången. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis om beslutet inte går
någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att
upplysa om skälen.
- En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut
varigenom myndigheten avgör ärendet. Parter behöver dock inte underrättas om det
är uppenbart obehövligt.
- Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom/henne
emot och beslutet kan överklagas. Ett beslut överklagas skriftligt.
- Omprövning. Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första
instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan
anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och
utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Biståndshandläggarens kompetens
Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre
personer för ha socionomexamen eller social omsorgsexamen enligt tidigare studieordning.
För att självständigt arbeta med handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre
personer bör personalen ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom följande
områden: Äldre och åldrande, utredning och beslut, samtal och relationer, samverkan och
samordning, regelverk och rättsutveckling, insatser, uppföljning och utvärdering.
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Personalen bör ha ett professionellt förhållningssätt för att kunna
- Sätta den äldre personens behov i fokus,
- Säkerställa den äldre personens delaktighet och inflytande,
- Uppmärksamma närstående behov av stöd,
- Bemöta den äldre personen och dennes närstående i utsatta situationer och kris,
- Hantera prioriteringar, motstridiga intressen och konflikter,
- Göra etiska överväganden,
- Ta emot och hantera synpunkter, klagomål och förslag,
- Reflektera över och kritiskt granska egna och andras ställningstaganden,
- Bedöma när annan kompetens än den egna behövs, samt
- Vara saklig, opartisk, tydlig, nyanserad, empatisk, lyhörd och visa respekt.
För mer information kring biståndshandläggarens kompetens se socialstyrelsens allmänna
råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser
äldre personer (SOSFS 2007:12).

Behovsinriktad arbetssätt
För att åstadkomma ett behovsinriktat arbetssätt behöver utredning av ansökan om bistånd
tydligt beskriva vilka behov den äldre har innan förslag på insatser tas fram. Den äldres
uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföring ska lyftas fram. De är
utgångspunkten för handläggarens bedömning. Eventuell information om
sjukdomstillstånd, personliga faktorer och omgivningsfaktorer kopplas till hur dessa
påverkar den äldre personen i sitt genomförande av olika uppgifter, handlingar och
delaktighet i sin livsföring.
För att verkligen utreda behov måste handläggaren förstå vad som är problemet för den
äldre just nu och i vilket utsträckning det påverkar livsföringen. Lika viktigt är att förstå
den äldres egna resurser och hans eller hennes syn på vad en ev. insats kan bidra till.
Istället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituationen direkt till insatsen
matdistribution, behöver handläggaren gå igenom den äldres eget genomförande av olika
aktiviteter som hör ihop med måltidssituationen. I det här fallet kan det vara att planera för
matlagning, inköp, handla, hantera, ta sig till och från affären, lyfta och bära, tillaga mat,
duka fram och plocka undan, diska eller att äta. En sådan utredning leder till flera olika
handlingsalternativ men också till att ej tillfredsställda behov blir synliggjorda.
Enligt socialstyrelsen sak behov inte ses som något fristående och isolerat. Behoven ska
relateras till den äldre situation och omgivning. Att ha kunskap om att det finns olika
föreställningar om behov är viktigt för alla som arbetar inom äldreomsorgen där
perspektivet påverkar både val av insatser och prioriteringar i verksamheten. Några kända
behovsteorier är bl.a. Maslows behovstrappa, Antonovskys teori om känsla av
sammanhang (KASAM) samt inriktningar inom gerontologin (läran om det normala
åldrandet).
För med läsning kring detta se Socialstyrelsens modell ”äldres behov i centrum –
vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres
behov utrifrån ICF”.
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Handläggningsprocessen
Med handläggning avser alla åtgärder som vidtas från det att ett ärende inleds till dess att
det avslutas genom ett beslut. De grundläggande bestämmelserna för hur
biståndshandläggaren ska handlägga ett ärende återfinns i Förvaltningslagen (1986:223),
Socialtjänstlagen (2001:453) samt Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) .

Ärendets uppkomst
-

-

Ett ärende hos nämnden kan uppkomma (aktualiseras) på i princip tre olika sätt
genom ansökan eller begäran, genom anmälan eller på annat sätt.
Den enskilde ansöker själv eller anlitar ombud eller ett biträde.
Det finns inga begränsningar i 4 kap 1 § SoL över vad den enskilde kan ansöka om,
den enskildes behov avgör om biståndet ska beviljas och hur det i så fall ska
utformas.
Ansökan kan vara skriftlig (brev, fax, e-post, SMS) eller muntlig via ett personlig
sammanträffande (t.ex. vid hembesök och vårdplaneringar eller per telefon).
Vid en anmälan görs en förhandsbedömning om huruvida utredning skall inledas
eller inte.

Att inleda utredning
-

-

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller
på annat sätt kommit till nämndens kännedom som kan föranleda någon åtgärd av
nämnden.
Utredningsarbetet ska planeras och, så långt det är möjligt, genomföras tillsammans
med den enskilde.
Den enskilde behöver få information om vad en utredning är och vilka regler som
styr utredningsarbetet.
Den enskilde behöver få information om vilka utomstående personer och andra
myndigheter som handläggaren önskar kontakta.

Att dokumentera en utredning
-

-

Handläggningen av ett ärende dokumenteras fortlöpande.
För att kunna bedöma den enskildes behov och göra en korrekt helhetsbedömning i
ett ärende kan handläggaren behöva samla in uppgifter om den enskilde på många
olika sätt (t.ex. genom samtal med den enskilde, närstående, olika observationer,
information från hälso- och sjukvården med mera).
Hur omfattande informationsinsamling som behövs styrs av ärendets komplexitet.

Att planera och formulera mål för insatser
-

Socialnämndens insatser för den enskilde ska planeras, utformas och genomföras i
samråd med den enskilde.
I socialtjänstlagen regleras de övergripande målen för insatser, även den enskildes
egen målsättning och mer konkreta mål ska dokumenteras.

Att kommunicera och fatta beslut
-

En myndighet får inte avgöra ett ärende utan att den som är sökande, klagande eller
annan part underrättats om utredningsmaterialet och fått möjlighet att yttra sig över
det. Om beslutet inte går sökande emot är kommunicering inte nödvändig.
21

-

-

Handläggning av ett ärende avgörs genom att nämnden fattar ett slutgiltigt beslut.
Ett beslut kan innehålla ett förbehåll ex. om att beslutet kan återkallas när den
enskilde inte längre har behov av insatsen.
Ett beslut kan även tidsbegränsas vid sådana insatser där det kan förutses att den
enskildes behov av insatsen varierar över tiden.
Beslutet ska alltid dokumenteras, både vid bifall och avslag.
Av ett beslut ska det alltid framgå vad som beslutats, en s.k. beslutsmotivering.
Beslutet ska vara lättbegripligt, tydligt och skrivet på ett enkelt språk.
Beslutet måste vara så preciserat att den enskilde vet vad han eller hon är beviljad
hjälp med.
När det gäller beslut om särskilt boende är det lämpligt att fatta två beslut; ett beslut
som avser bostaden och ett beslut för de hemtjänstinsatser som den enskilde
behöver.
Nämnden är skyldig att underrätta den enskilde om innehållet i ett slutgiltigt beslut.
Vid avslag ska information lämnas om hur beslutet kan överklagas.

Att verkställa beslut
-

Beslutade insatser skickas som ett uppdrag till verkställande enhet som exempelvis
kan vara hemtjänsten, särskilt boende eller korttidsboende.
Verkställande enhet påbörjar planeringen för beviljade insatser (i samråd med den
enskilde).
Dokumenterar i verkställighetsjournal det datum när beviljade insatser är
påbörjade.
En särskild kontaktperson utses och genomförandeplan påbörjas.
Genomförandeplanen är personalens arbetsinstrument samtidigt som den
tillförsäkrar att den enskilde får de biståndsinsatser som denne är beviljad.

Rättelse och omprövning av beslut
-

Enligt 26 § FL får en myndighet som meddelar ett beslut rätta ett uppenbart
skrivfel, räknefel eller liknande fel i beslutet. Möjligheten att rätta sådana fel gäller
både fel som myndigheten har gjort och fel som någon annan har orsakat. Däremot
har myndigheten inte rätt att ändra i ett beslut på grund av brister i en utredning
eller felaktig bedömning. Vid ändring ska den enskilde som är part i ärendet ges
chansen att yttra sig om det är behövligt.

-

Enligt 27 § FL ska en myndighet som har meddelat ett beslut som visar sig vara
uppenbart oriktigt ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det
blir till nackdel för någon enskild part. Syftet är att beslut ska kunna ändras av den
instans som fattat beslutet utan att det ska behöva överklagas.

Uppföljning
-

Beslut enligt SoL och LSS följs upp så länge insatsen pågår.
Hur besluten ska följas upp får bestämmas med utgångspunkt från vilken typ av
insats det gäller och hur länge den ska pågå. Det är viktigt att uppföljningen sker
systematiskt och att den bygger på samtal med den enskilde och uppgifter från den
som ansvarar för det praktiska genomförandet.
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Att handlägga ett överklagande
Ett grundläggande mål i förvaltningsverksamheten är att de beslut som fattats ska vara
sakligt och rättsligt riktiga. Har ett beslut blivit oriktigt kan det ändras på olika sätt. Det
viktigaste medlet för att få ett beslut ändrat är att överklaga det till förvaltningsdomstol.
Kommunala beslut som rör enskilda kan antingen överklagas genom förvaltningsbesvär
eller genom laglighetsprövning.
Ett beslut som angår den enskilde och som har gått honom eller henne helt eller delvis
emot får överklagas genom förvaltningsbesvär om det i lag finns angivet att beslutet får
överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att domstolen kan pröva
såväl beslutets laglighet som dess lämplighet. Domstolen kan ändra beslutet och sätta ett
nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. Nämnden måste verkställa det nya beslutet.
Domstolen kan också upphäva beslutet och återförvisa ärendet till nämnden för ny
prövning.
Förutsättningen för att ett beslut ska kunna överklagas genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen är att det inte kan överklagas med förvaltningsbesvär enligt någon annan
lag eller författning. Beslutet överklagas hos förvaltningsrätten. Vid laglighetsprövning
görs en prövning som enbart avser lagligheten i det överklagade beslutet, vilket innebär än
mer begränsad prövning än laglighetsbesvär. Om domstolen finner att beslutet är olagligt
kan det enbart upphäva beslutet men inte sätta ett nytt beslut i det överklagade beslutets
ställe.
Beslut får endast överklagas av den person som beslutet angår, om det har gått den
enskilde emot och beslutet kan överklagas.
Om den enskilde behöver hjälp med att utforma överklagandet är den beslutsfattande
myndigheten skyldig att hjälpa till med detta. I skrivelsen ska klagande
- Ange vilket beslut som överklagas
- Den ändring i beslutet som begärs
- Undertecknas av den enskilde eller ombud
- Ange uppgifter om yrke, personnummer, postadress och telefonnummer samt
- Anger de omständighet som åberopas till stöd för ändringsyrkandet.
Beslutet överklagas till förvaltningsrättelsen, men skrivelsen med överklagande ska skickas
till den nämnd som fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till nämnden inom tre
veckor från den dag klagande fick sin del av beslutet.
Nämnden ska enligt 24 § FL kunna göra en prövning om överklagande kommit in i rätt tid
samt att det görs en bedömning om förutsättningarna för omprövning. Har överklagandet
inkommit i rätt tid och inte ska omprövas skickas det till förvaltningsrätten tillsammans
med kopior på nämndens handlingar i ärendet (om det anses nödvändigt) och ett yttrande
från nämnden.
Postadress
Förvaltningsrätten
Box 849
971 26 Luleå

Besöksadress
Förvaltningsrätten
Skeppsbrogatan 41
972 31 Luleå
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Schematiskbild över handläggningsprocessen
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Hemtjänst är inte en allmän rättighet. Beslut om bistånd
föregås av behovsbedömning. Bistånd får man för det som
man inte själv klarar och när detta inte kan tillgodoses på
annat sätt, samt för att uppnå en skälig levnadsnivå. Den som
får bistånd har fortfarande ansvar för sin egen situation.
Målsättningen med biståndet är att stärka förutsättningarna att
leva ett oberoende liv. Det betyder att biståndet, där så är möjligt, utformas som en hjälp
till självhjälp.
Kommunens biståndshandläggare i äldreomsorgen fattar beslut om bistånd under
tjänstemannansvar. Kommer parterna inte överens har den som söker bistånd rätt att
överklaga utredarens beslut i förvaltningsrätten. Den som söker bistånd har rätt att
kräva att få hjälp med att utforma ett överklagande.
Målsättningen med behovsbedömningen är att biståndshandläggaren och den som
söker bistånd, tillsammans utreder och planerar vilka behov som föreligger samt
formulerar mål för biståndet. Hemtjänstens personal och områdeschef får en beställning
på det som den enskilde och handläggaren kommit fram till. Utifrån beställningen
upprättar verkställande hemtjänstgrupp en genomförandeplan som är personalens
arbetsinstrument som även skall säkra att den enskilde får det bistånd denne är beviljad
enligt lag.
Hjälpen i hemmet skall vara målinriktad och vardagsrehabiliterande samt utföras
tillsammans med den som fått biståndet dvs. hjälpen skall stärka omsorgstagarens egna
förmågor och resurser. Det är därför viktigt att den hjälpbehövande själv är delaktig i
insatserna. Vid förändring av behov kontaktar alltid personalen handläggaren som då gör
ett hembesök/ny bedömning. Varje person som har bistånd i hemmet får en kontaktperson,
dvs. någon ur personalgruppen med speciellt ansvar för just henne eller honom.
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5

Hjälp i hemmet
– Riktlinjer och exempel på bistånd som bedöms och prövas
enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen:
Serviceinsatser:
Trygghetslarm
Att öka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma samt att leva ett självständigt liv med
hög trygghet under dygnets alla timmar. Trygghetslarm är en resurs som beviljas
omsorgstagare för att de skall kunna påkalla hjälp i akuta situationer.
Vid bedömningen prövas om följande 4 förutsättningar är uppfyllda:
1. För det första om det föreligger risk för att den enskilde kan hamna i en akut
situation.
2. För det andra om han eller hon då bedöms vara oförmögen att använda den vanliga
telefonen.
3. För det tredje om den enskilde har förmåga att utlösa trygghetslarmet.
4. Att den enskilde bor så till att det är möjligt för nämnden att verkställa beslutet och
att avståndet är rimligt och skäligt ur ekonomiskt perspektiv.

Telefonservice
Beviljas den omsorgstagare som är orolig, otrygg och/eller glömsk. Hemtjänstpersonalen
ringer enligt överenskomna tider.

Matdistribution & matabonnemang
Den som är beviljad matdistribution får den levererad till hemmet. Matdistributionen
levereras av hemtjänstpersonalen. I tätorten tillagas den på Ringelsta. I Glommersträsk
tillagas den på Parkskolan eller Ringelsta. I Moskosel levereras maten från Ringelsta.
Matdistribution kan man få levererat högst vid två tillfällen under dagen (lunch
och/eller middag). Alternativen är: enstaka portioner eller följande
matabonnemang: 1x5 = 1 portion per dag, måndag t.o.m. fredag, 1x7= 1 portion
per dag alla dagar i veckan eller 2x7= 2 portioner per dag alla dagar i veckan. (Pris
för de olika matabonnemangen: se avgifter).
OBS! De som kan och vill har möjlighet att själva gå och äta på Ringelsta. I
Glommersträsk kan de äldre äta i matsalen på Ängsbacka . För det behövs ingen
biståndsbedömning och inte heller kontakt med handläggare. På Solbackens
trygghetsboende biståndsbedöms den mat som de som har hemtjänst äter. Då benämns det
matdistribution som intas i matsalen för att underlätta debiteringen.

Städning
För den som önskar och/eller inte har rätt enligt biståndsbedömning till städinsats finns
städfirmor att tillgå på orten.
Följande arbetsuppgifter ingår i städinsatsen:
Dammsugning, vädring av kortare gångmattor och andra små mattor
Rengöring i dusch, badrum och WC
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Rengöring av köks- och diskbänk, runt spis m.m.
Byte av sänglinne
Torkning av golv
Dammtorkning
Efter överenskommelse mellan den enskilde och omsorgspersonal kan exempelvis
följande insatser utföras istället för någon eller några av ovanstående
arbetsuppgifter:
Skötsel av blommor inomhus
Byte av gardiner
Rengöring av skafferi, kyl och frys
Vädring av större mattor
Följande moment ingår inte i städinsatsen:
Trädgårdsarbete
Snöskottning
Städning av källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som omsorgstagaren sällan
eller aldrig utnyttjar
Putsning av kristallkronor och dylikt
Fönsterputsning

Tvätt av kläder
Behovet tillgodoses i tätorten genom kommunens verksamhet A-Service.
Hemtjänstpersonalen kan hjälpa till att plocka ihop tvätten och A-Service hämtar och
lämnar.
Städ och renbäddning 1 gång var tredje vecka anses vara skälig levnadsnivå i
Arvidsjaurs kommun
Tvätt 1 gång var tredje vecka anses vara skälig levnadsnivå i Arvidsjaurs kommun.
I undantagsfall och vid särskilda skäl kan städ och/eller tvätt beviljas 1 gång varannan
vecka/eller 1 gång per vecka om någon är dammallergiker, har grav synnedsättning,
inkontinens eller andra sjukdomar/svårigheter som gör att man spiller mycket.
Den som beviljas städ och/eller tvätt skall vara delaktig i momentet efter bästa förmåga
då förhållningssättet skall vara vardagsrehabiliterande. 2 rum och kök samt WC städas
per tillfälle.

Matinköp
I glesbygden tillgodoses behovet genom varuhemsändning (personalen kan hjälpa till med
att planera samt beställa varor om behovet finns). I centrala Glommersträsk utför
personalen inköpen. I Moskosel finns ingen matvarubutik och där hjälper personalen till att
beställa varor från dagligvaruhandel i tätorten Arvidsjaur och de körs sedan ut till
kundernas hem. I Arvidsjaurs tätort är det hemtjänstens verkställande personal som utför
inköpen.
Hjälp med matinköp 1g/vecka anses vara en skälig levnadsnivå. Ingen aktivering i
samband med matinköp (att den enskilde följer med).
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Kompletteringshandling
Hjälp med kompletteringshandling 1g/vecka är skäligt att bevilja. Endast 1-4 matvaror
(ex. mejerivaror) kan handlas av personalen om bistånd beviljats.

Apoteksärenden
Beviljas till personer som inte självständigt kan hämta ut sina mediciner av olika
anledningar. För personer som behöver hjälp att hämta ut sina apo-dos påsar beviljas
apoteksärenden 1 gång varannan vecka. I andra fall 1 gång per månad.

Sköta räkningar
Bankärenden skall inte utföras av hemtjänstpersonal, men den enskilde kan vara i behov av
hjälp med att exempelvis ta sig till banken, i vissa fall med färdtjänst . Besöka banken kan i
så fall vara en del av beviljad tid för aktivering. Aktualisering av god man kan bli aktuellt
om den enskilde har svårt att klara sina in och utbetalningar. Praktisk hjälp med girering
eller annat sätt att sköta räkningar kan ingå.

Ledsagning som aktivitet
Följeslagare vid promenader och hjälp med träningsprogram beviljas vid särskilda skäl och
med rehabiliterande effekt 1g/vecka, 2 g/vecka, 1 g/månad. Gåträning och hjälp med
träningsprogram beviljas enbart om det finns underlag från sjukgymnast/arbetsterapeut. I
övriga fall kallar vi det promenad.
Social samvaro, meningsfull sysselsättning: Relationsinriktat arbete dvs. att hjälpa den
enskilde att upprätthålla sociala kontakter (inte vara den sociala kontakten) genom att
motivera, uppmuntra och hjälpa någon att ta upp en förlorad kontakt eller att finna en ny
sådan. I första hand ska vi möjliggöra för den enskilde att delta i de aktiviteter som finns i
kommunens och andras utbud. Dagverksamheten utsikten är ett alternativ för att hjälpa
någon att bryta isolering. I samband med ”ledsagning som aktivitet” kan t.ex. social
samvaro tillgodoses.

Ledsagning till och från hälsocentral och sjukhus
Ledsagning till och från hälsocentral och sjukhus i Norrbottens län kan beviljas i det fall att
den enskilde behöver hjälp att ta emot given information exempelvis på grund av kognitiv
svikt (demens), svår synskada eller avsevärt nedsatt hörsel. I sådana fall kan personal
finnas med som stöd under hela besöket.
I andra fall kan ledsagning beviljas om den enskilde behöver stöd med att komma sig iväg
samt att tas emot när denne skall åka till och från hälsocentral och sjukhus.
Det kan också i särskilda fall beviljas att den enskilde får hjälp att komma in till
hälsocentralens lokaler och möts upp av personal efter besöket.
Det blir då personal från hemtjänsten som verkställer insatsen.

Avlösning i hemmet med max 10 timmar/månad och max 4 timmar/tillfälle
vardagar och dagtid. Se sid 37, riktlinjer.
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Personlig omvårdnad:
Med personlig omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose
fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka,
klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och övriga insatser för att bryta social
isolering och för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.
Ibland kan ett beviljande av personlig omvårdnad vara en avlastning för anhörig som
sköter om make/maka i hemmet.

Personlig hygien i form av dusch
Dusch 1-2 ggr/vecka (Hårvård, smörja fötter/kropp med mjukgörande salva, fila fötterna
samt klippning av finger och tånaglar ingår).

Daglig personlig hygien
Daglig hjälp med övre och nedre toalett; kan innebära lättare dusch (hårvård ingår ej).
Generellt beviljas personlig hygien morgon och kväll.

På- och avklädning
Daglig hjälp morgon och kväll. Stödstrumpor ingår i klädsel.

Toalettbesök
Toalettbesök: (om de går att planera), kan vara byte av stomipåse/kateter. Planeras efter
behovet.

Förflyttning (ta sig i och ur säng, rullstol etc.)
Planeras efter behovet.
Mathållning/hjälp och stöd i samband med måltider
Frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsfika. Ex. hjälp att servera, värma, stanna kvar
en stund och se så den enskilde kommer igång att äta.

Pedagogisk måltid
Kan innebära att personalen äter tillsammans med omsorgstagaren då denne inte skulle äta
en större måltid om de var utan sällskap, eller sitter ned tillsammans med omsorgstagaren
under hela måltiden. Lunch och middag.
Definition på pedagogisk måltid: En måltid som genomförs i syfte att träna/bibehålla
fysiska, intellektuella och/eller sociala funktioner med målet bevarad självständighet och
integritet. Den pedagogiska måltiden syftar till att förebygga funktionsnedsättning,
korrigera både funktionsmässigt och socialt, kompensera förlorade funktioner, leda och
föregå med gott exempel, fånga upp kommunikation och stödja denna, och sammantaget
skapa en god måltidssituation för både den enskilde och medboende parallellt med att
fortlöpande funktionsbedömning genomförs”.

Bädda och bädda upp sängen
Morgon och kväll.
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Tillsyn/telefonservice
Beviljas för att öka tryggheten för den enskilde: t ex om det finns risk för stark oro eller att
något akut kan hända omsorgstagaren. Tillsyn beviljas inte i samband med annat bistånd,
då ingår tillsynen som en naturlig del i besöket.

Nattpersonal
Finns i Arvidsjaurs tätort. Nattpersonalen är till för att tillgodose behov av personlig
omvårdnad, tillsyner samt svara på trygghetslarm. Främjar kvarboende trots vissa omsorgsoch vårdbehov på kvällar och nätter.

Egenvård
En del uppgifter som den enskilde kommit i kontakt med via sjukvården kanske personen
skulle kunna klara på egen hand. Det kallas egenvård, eller vård under eget ansvar.
Socialstyrelsen definierar begreppet på följande vis: ”åtgärder som en person själv utför för
att upprätthålla hälsa och välbefinnande”. Se exempel på uppgifter som den enskilde själv
kan utföra nedan.
Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om egenvård enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen. Den enskilde måste själv ansöka om bistånd för praktisk hjälp i form av
egenvård. Se gällande rutiner nedan.
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Gemensamma beslutsformuleringar
- Exempel på beviljande av bistånd
Hjälp i hemmet
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet med
på- och avklädning morgon och kväll, matdistribution dagligen till lunch och
tillhörande matabonnemang 1x7, handräckning vid dusch 1 gång per vecka och
trygghetslarm.
Beviljas då sökande inte själv eller på annat sätt kan tillgodose behovet samt för att
tillförsäkra NN en skälig levnadsnivå i det egna hemmet.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2015-03-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.

Hjälp i hemmet makar
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet enligt
följande:
Båda makarna beviljas hjälp med städ och renbäddning samt tvätt 1 gång var tredje
vecka, apoteksärenden 1 gång per månad, matinköp 1 gång per vecka,
matdistribution 2 ggr /dag (äter lunch och middag i matsalen på Ringelsta och väljer
matabonnemang 2x7 per person), stöd med mathållning vid frukost och kvällsfika,
kvällstillsyn vid läggning samt trygghetslarm.
Lotta Gräddnos beviljas dusch 1 gång per vecka och Kalle Gräddnos beviljas
stöttning/handräckning med påklädning varje dag, ledsagning till och från matsalen
och övriga aktiviter tillgodoses av makan Lotta varje dag.
Beviljas då makarna inte själva eller på annat sätt kan tillgodose behovet samt för att
tillförsäkra Lotta och Kalle Gräddnos en skälig levnadsnivå i det egna hemmet.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2015-03-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.
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Utökad hjälp i hemmet
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av utökad hjälp i
hemmet med personlig hygien morgon och kväll.
Beviljas då sökande inte själv eller på annat sätt kan tillgodose behovet samt för att
tillförsäkra NN en skälig levnadsnivå i det egna hemmet.
Tidigare beviljad hjälp i hemmet kvarstår i form av hjälp med städ 1 gång var tredje
vecka, hjälp med tvätt 1 gång var tredje vecka, hjälp vid dusch 1 gång per vecka och
trygghetslarm.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2015-03-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.

Särskilt boende (beslut 1)
Anna Andersson beviljas bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen i form av
permanent plats i särskilt boende. Beslutet avser bostaden och kosten i det särskilda
boendet (helinackordering).
Beviljas då Anna Anderssons behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg dygnet
runt inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Ett särskilt boende tillförsäkrar
sökande en skälig levnadsnivå på ett tryggt, säkert och värdigt sätt av personal med
kompetens.
Beslutet gäller från och med XXXX-XX.-XX
Beslutet om särskilt boende kommer att bevakas och plats tilldelas inom rimlig och
skälig tid. Vid inflyttning gör biståndshandläggaren en förnyad bedömning och fattar
ett separat beslut om aktuella hemtjänstinsatser i det särskilda boendet.
Om inte plats finns att erbjuda omgående skriver vi längst ner på beslutsdokumentet:
Beslutet om särskilt boende kommer att bevakas och plats tilldelas så snart som möjligt.
Under väntetiden erbjuds följande biståndsinsatser i det egna hemmet: etc. etc.
Eller: Under väntetiden beviljas korttidsboende i avvaktan på permanent plats på vård- och
omsorgsboende. Ett korttidsboende tillgodoser NN:s samtliga behov av hjälp i avvaktan på
permanent plats.
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Hemtjänst i särskilt boende (beslut 2)
Anna Andersson beviljas bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen för
hemtjänstinsatser i särskilt boende i form av (instatser)
- Dagliga insatser såsom morgonhjälp, förmiddagstillsyn, lunchhjälp,
eftermiddagstillsyn, middagshjälp, kvällshjälp och natt-tillsyner.
- Måltidsservice dvs. hjälp att tillaga/värma måltiden, hjälp att servera och hjälp
att finfördela maten.
- Duschhjälp i form av handräckning, kroppsvård samt hjälp att klä sig i samband
med dusch.
- Hjälp med dagliga hushållssysslor, städ 1 gång varannan vecka, tvätt 1 gång per
vecka samt hjälp vid inköp 1 gång per månad.
- Hjälp med aktivering 1 gång per vecka för att komma ut på promenader.
Beviljas då Anna Anderssons behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg dygnet
runt inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Ett särskilt boende och beviljad
hemtjänst i boendet tillförsäkrar sökande en skälig levnadsnivå på ett tryggt, säkert
och värdigt sätt av personal med kompetens.
Beslutet gäller från och med XXXX-XX.-XX
Beslutet omprövas om behovet förändras samt en gång per år. Uppföljning av beslut
sker inom 5 – 7 veckor efter inflyttning samt under beslutsperiodens gång.

Korttidsboende i avvaktan på permanent plats på särskilt boende
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av korttidsboende i
avvaktan på permanent plats på särskilt boende.
Beviljas då NN:s behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg inte längre kan
tillgodoses i det egna hemmet med stöd av anhörig och hemtjänstinsatser. Ett
korttidsboende tillförsäkrar sökande en skälig levnadsnivå på ett tryggt, säkert och
värdigt sätt i avvaktan på permanent boendeplats.
Beslutet om särskilt boende kommer att bevakas och plats tilldelas så snart som möjligt.
Under väntetiden tillgodoses samtliga behov på korttidsboendet.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03. Beslutet omprövas om behovet förändras.
När plats på särskilt boende tilldelas upphör placeringen på korttidsboende.
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Närståendestöd
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av närståendestöd med
personlig omvårdnad. Närståendestödet är beräknat till xx%.
Bistånd beviljas då NN:S behov av personlig omvårdnad inte kan tillgodoses av
sökande själv eller på annat sätt samt för att tillförsäkra NN en skälig levnadsnivå.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2015-03-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.
Beslut om närståendestöd omprövas minst två gånger per år. Vid palliativ vård kan
anställningstiden vara kortare, t ex tre månader (ibland kortare). Det är en individuell
bedömning. Palliativ vård sker i samarbete med landstinget och läkarens bedömning, dvs.
läkaren bedömer när omvårdnaden anses vara palliativ (livets slut).

Korttidsboende
-

Avlastning, rehabiliteringsvistelse, egen vistelse, för vidare utredning.

Korttidsplats i form av vistelse på K-REHAB för bedömning av ADL-förmåga inför en
boendeutredning enligt 4 kap, 1 § SoL.
Korttidsplats kan beviljas på grund av andra akuta omsorgsbehov enligt 4 kap, 1 § SoL.

Korttidsvistelse för avlastning
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form korttidsvistelse för
avlastning.
Utföraren beslutar om var avlastningen ska ske samt i samråd med NN om hur ofta
och när avlastningarna kan genomföras. En genomförandeplan upprättas.
Beviljas då sökande inte själv eller på annat sätt kan tillgodose behovet samt för att
tillförsäkra NN och därmed även maken PP en skälig levnadsnivå på ett tryggt,
säkert och värdigt sätt.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2014-04-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.

Korttidsvistelse (egen)
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form av korttidsvistelse (egen)
under tiden som NN inte får (exempel) belasta sitt ben och inte kan återgå till
ordinärt boende.
Beviljas då sökande inte själv eller på annat sätt kan tillgodose behovet samt för att
tillförsäkra NN en skälig levnadsnivå.
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Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2014-04-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.

Korttidsvistelse för vidare utredning
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form av korttidsvistelse (inför
boendeutredning om ansökan inkommit) för vidare utredning i SoL-ärendet samt för
att personalen där ska bistå med underlag till biståndshandläggaren om behov,
hälsotillstånd och ADL.
Beviljas då sökande inte själv eller på annat sätt kan tillgodose behovet samt för att
tillförsäkra NN en skälig levnadsnivå.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2014-04-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.

Korttidsvistelse för rehabilitering
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form av korttidsvistelse för
rehabilitering.
Beviljas då sökande inte själv eller på annat sätt kan tillgodose behovet samt för att
tillförsäkra NN en skälig levnadsnivå. Sökande är i behov av att träna sina egna
resurser och förmågor för att klara ett fortsatt boende i eget hem.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03 till och med 2014-04-03. Beslutet omprövas
om behovet förändras eller innan beslutsperiodens utgår. Uppföljning genomförs
under beslutsperiodens gång.
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Beviljande enligt Lag om Färdtjänst
Färdtjänst
Ansökan om färdtjänst enligt Lag om färdtjänst beviljas, enligt 7 § på grund av NN:S
varaktiga funktionshinder i form av kärlkramp och gångsvårigheter som utgör
väsentliga
svårigheter
för
honom/henne
att
resa
med
allmänna
kommunikationsmedel, samt enligt 9 § gäller beslutet från och med 2014-03-03 till
och med 2016-03-03.

Färdtjänst med ledsagare
Ansökan om färdtjänst enligt Lag om färdtjänst beviljas, enligt 7 § på grund av att
NN:S varaktiga funktionshinder i form av kärlkramp, andningssvårigheter och
gångsvårigheter utgör väsentliga svårigheter för honom/henne att resa med allmänna
kommunikationsmedel, enligt 8 § med ledsagare, då NN inte själv kan sköta
syrgasutrustningen under resans gång, enligt 9 § gäller beslutet från och med 201403-03 till och med 2016-03-03.

Färdtjänst med specialfordon
Ansökan om färdtjänst med specialfordon enligt Lag om färdtjänst beviljas, enligt 7 §
på grund av NN:S varaktiga funktionshinder i form av kärlkramp och
gångsvårigheter som utgör väsentliga svårigheter för honom/henne att resa med
allmänna kommunikationsmedel då NN är rullstolsburen, samt enligt 9 § gäller
beslutet från och med 2014-03-03 till och med 2016-03-03.

Färdtjänst med ledsagare och specialfordon
Ansökan om färdtjänst med specialfordon och ledsagare enligt lag om färdtjänst
beviljas, enligt 7§ på grund av att NN:s sjukdom MS vilket är ett varaktigt
funktionshinder som utgör väsentliga svårigheter för henne/honom att resa med
allmänna kommunikationsmedel.
Specialfordon beviljas då hon/han är rullstolsburen, enligt 8§ beviljas ledsagare då
NN inte själv klarar sig utan hjälp under resans gång, enligt 9§ gäller beslutet från
och med 2014-03-03 till och med 2016-03-03.
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Exempel på avslag
Hjälp i hemmet
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet med
städ/tvätt varannan vecka då NN:S behov av praktisk hjälp i hemmet kan tillgodoses
genom att maken utför hushållsarbetet. Makarna uppnår därmed en skälig
levnadsnivå i hemmet utan att hjälp beviljas.
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av hjälp i hemmet med
tillsyn 2 gånger per dag då NN: S behov av omvårdnad kan tillgodoses genom
trygghetslarm för att sökande skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03

Delvis avslag hjälp i hemmet
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av städ/tvätt var tredje
vecka då behovet inte kan tillgodoses av sökande själv eller på annat sätt samt för att
NN skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av inköp 1g/vecka då
behovet kan tillgodoses genom att maken utför inköpen, vilket skulle tillförsäkra
makarna en skälig levnadsnivå
Beslutet gäller från och med 2014-03-03

Särskilt boende
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av särskilt boende.
Avslås då NN inte bedöms vara i behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg
dygnet runt. NN:S behov av hjälp kan tillgodoses genom följande biståndsinsatser i
det egna hemmet: trygghetslarm, hjälp med städ och renbäddning samt tvätt 1 gång
varannan vecka, dusch 1 gång per vecka och med matdistribution 1 gång per dag
med tillhörande matabonnemang 1x7.
Biståndshandläggaren bedömer att sökande uppnår en skälig levnadsnivå utan att
särskilt boende beviljas då NN:s behov inte är så stora och omfattande att de skulle
berättiga NN till en sådan plats.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03.
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Delvis avslag särskilt boende
Bistånd beviljas enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av särskilt boende.
Beviljas då NN:s behov av särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg dygnet runt inte
längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Ett särskilt boende tillförsäkrar sökande en
skälig levnadsnivå på ett tryggt, säkert och värdigt sätt av personal med kompetens.
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen i form av ansökan om att
specifikt få bo på det särskilda boendet Björken. Avslås då samtliga särskilda
boenden är likvärdiga vad gäller utformning och innehåll i Arvidsjaurs kommun.
Samliga boenden är belägna i centrala Arvidsjaur och det är gångavstånd emellan
dem (ingen erbjuds boende flera mil utanför tätorten i vår kommun).
Beslutet gäller från och med 2014-03-03.
Beslutet om särskilt boende kommer att bevakas och plats tilldelas så snart som möjligt.
Under väntetiden erbjuds följande biståndsinsatser i det egna hemmet: etc. etc.

Korttidsboende i avvaktan på permanent plats på särskilt boende
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av korttidsboende i
avvaktan på permanent plats på särskilt boende.
Avslås då NN inte bedöms vara i behov av korttidsboende i avvakta på permanent
plats på särskilt boende. NN:s behov av stöd, tillsyn, vård och omsorg dygnet runt
kan tillgodoses genom stöd och tillsyn av anhöriga samt genom att
biståndshandläggaren beviljar följande biståndsinsatser i det egna hemmet:
morgonhjälp (klädsel, hygien och mathållning till frukost), tillsyn förmiddag,
matdistribution till lunch och middag med tillhörande matabonnemang 2x7, tillsyn
på eftermiddagen samt hjälp på kvällen (klädsel, hygien och mathållning till
kvällsfika), serviceinsatser och trygghetslarm.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03.

Närståendestöd
Bistånd avslås enligt 4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av närståendestöd med
personlig omvårdnad då behovet kan tillgodoses genom beviljande av hjälp i hemmet
enligt följande: morgonhjälp (klädsel, hygien och mathållning till frukost), tillsyn
förmiddag, matdistribution till lunch och middag med tillhörande matabonnemang
2x7, tillsyn på eftermiddagen samt hjälp på kvällen (klädsel, hygien och mathållning
till kvällsfika), serviceinsatser och trygghetslarm.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03.

Korttidsvistelse för rehabilitering
Bistånd avslås enligt 4 Kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen i form av korttidsvistelse för
rehabilitering då sökande inte anses vara i sådant omfattande behov av rehabilitering
och NNs behov kan tillgodoses genom följande insatser i det egna hemmet:
morgonhjälp (klädsel, hygien och mathållning till frukost), tillsyn förmiddag,
matdistribution till lunch och middag med tillhörande matabonnemang 2x7, tillsyn
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på eftermiddagen samt hjälp på kvällen (klädsel, hygien och mathållning till
kvällsfika), serviceinsatser och trygghetslarm
Beslutet gäller från och med 2014-03-03.

Färdtjänst
Ansökan om färdtjänst avslås enligt Lag om färdtjänst, enligt 7 § på grund av att
NN:S funktionshinder i form av gångsvårigheter inte utgör väsentliga svårigheter för
honom/henne att resa med allmänna kommunikationsmedel. Klarar själv att gå till
bussen samt att kliva på den.
Beslutet gäller från och med 2014-03-03.

Färdtjänst med ledsagare
Ansökan om färdtjänst med ledsagare avslås delvis. Enligt 7 § i Lag om färdtjänst
beviljas färdtjänst på grund av att NN:S varaktiga funktionshinder i form av
kärlkramp och gångsvårigheter utgör väsentliga svårigheter för honom/henne att
resa med allmänna kommunikationsmedel, enligt 8 § avslås ansökan om ledsagare då
NN självständigt klarar sig under resans gång. Enligt 9 § gäller beslutet från och med
2014-03-03 till och med 2016-03-03.
Avslag på riksfärdtjänst görs på mall som är förtryckt i dataprogrammet. På den ser
handläggare hur denne skall skriva.

När handläggaren beviljar bistånd till makar
Var tydlig med att beskriva vem av makarna som har beviljats vilka insatser. Det ska
tydligt framgå vilken hjälp var och en har beviljats. För serviceinsatser såsom städ och
tvätt och matdistribution delas insatstiden mellan makarna. Om makarna exempelvis
beviljas städ två timmar per tillfälle varannan vecka fördelas tiden en timme per tillfälle
varannan vecka på vardera personen.

Vid avslag
Var alltid noga med att ange hur behoven kan tillgodoses på annat sätt vid avslag. Vad är
skäligt att beviljat och inte? Se riktlinjer. Besvärshänvisning ska alltid finnas med ett
avslag samt en kopia av den utredning som föranlett beslutet.
Registrera att du skickar ut ett avslagsbeslut samt besvärshänvisning under knappen
”händelser” i Treserva

39

Ansökan från annan kommun - 2 kapitlet, 3 §
Socialtjänstlagen
En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av ålderdom,
funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och
omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder
behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser. En sådan ansökan
skall behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen.
Det förhållandet att sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid
prövning av en sådan ansökan. Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med en
utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan.
Ansökan skall alltid ställas till den kommun som sökande vill flytta till.
Inflyttningskommunen skall pröva ansökan och fatta beslut med utgångspunkt från
följande:
Personen ska till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom ha ett varaktigt
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Det handlar i princip om insatser både dag
och natt – samtliga veckodagar. Kravet på ett varaktigt vårdbehov gör att bestämmelsen
inte är tillämplig vid skador som är av övergående karaktär.
En ansökan skall behandlas som att personen bor i kommunen. Att han eller hon får god
vård i hemkommunen får inte beaktas vid prövningen. De insatser som ansökan kan avse
gäller hjälp i hemmet (hemtjänst) eller ett särskilt boende. Ansökan kan också gälla en
bostad med särskild service för funktionshindrade.
Det är viktigt att notera att det inte finns någon åldersgräns angiven i lagen. Bestämmelsen
omfattar sålunda alla som uppfyller vårdbehovskriterierna. Något särskilt motiv eller skäl
för sin vilja att flytta behöver sökande inte lämna. Inflyttningskommunen kan inte heller
ställa några krav på att det ska finnas någon anknytning, t.ex. släktingar, för att bifalla
ansökan. Syftet med bestämmelsen är att förverkliga målen om valfrihet och
självbestämmande för människor med behov av vård och omsorg. Att kunna välja
bostadsort utgör en central del av valfriheten och självbestämmandet.
Om ansökan gäller särskilt boende för äldre och funktionshindrade kan resursbristen göra
sig gällande. I många kommuner är behoven av särskilda boendeformer större än
tillgången. Kan den sökande inte få en plats inom tre månader bör ansökan avslås. Då får
den enskilde rätten att överklaga beslutet med stöd av 16 kap. 3 §. Att bifalla en köplats är
inte i överensstämmelse med lagens mening. Det är rimligt att socialnämnden får skälig tid
att planera mottagandet och i samverkan med den enskilde hitta en lämplig tidpunkt för
inflyttning.
Om förvaltningsrätten vid ett överklagat beslut bifaller den enskildes ansökan enligt 2 kap.
3 § om en särskild boendeform gäller verkställighetsprincipen. Enligt 16 kap. 3 § ska ett
biståndsbeslut verkställas omedelbart såvida inte rätten förordnar att det ska verkställas
först när det vunnit laga kraft, dvs. efter 3 veckor (om ingen överklagat till högre instans).
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Den praktiska effekten av 3 § kan bli att den som vill flytta till en annan kommun kommer
i ett bättre läge än kommunens egna invånare. Det kan upplevas som ett dilemma att
personer från andra kommuner får en särskild bostad, medan de egna invånarna får längre
väntetid.
Om inflyttningskommunen så begär är hemkommunen skyldig att bistå med den utredning
som behöver göras för att en ansökan ska kunna prövas.
Beviljas eller avslås enligt 4 kap, 1 § SoL, men ansöks av den enskilde enligt 2 kap, 3 §
SoL.

Avlösning i hemmet för personer över 65 år
- enligt 4 kap, 1 § SoL
För att underlätta och stödja närstående som vårdar sin make, maka, sambo, far/mor i eget
hem har följande riktlinje införts av socialnämnden:
-

-

Biståndshandläggaren kan (om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt) bevilja
avlösning i det egna hemmet enligt 4 kap, 1 § SoL med totalt högst 10
timmar/månad för den som har ett omfattande behov av hjälp och inte kan lämnas
ensam i hemmet utan tillsyn.
Avlösningen gäller inte nätter, kvällar, röda dagar och helger (då kan behovet
tillgodoses genom att den enskilde bokar en korttidsplats)
Max 4 timmar per tillfälle

Målsättning med biståndet:
-

Att den som vårdar skall få möjlighet till egen tid för att till exempel utföra
ärenden, besöka bekanta eller bara vila.

Avgift för biståndet:
-

Avlösning upp till 10 timmar debiteras med låg omsorgsnivå om ingen annan hjälp
i hemmet är beviljad
Erhåller den enskilde redan annat bistånd i hemmet tas ingen extra avgift ut för
avlösningen
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Närståendestöd (Anhörigvård)
Möjliggöra för den enskilde som har ett omfattande omvårdnadsbehov att välja en
närstående som vårdare. Närståendestödet gäller inte serviceinsatser. Ibland kan stödet utgå
samtidigt med hemtjänst.

Riktlinjer:
-

-

Biståndet gäller enbart personlig omvårdnad. Insatser av servicekaraktär ingår inte i
biståndet.
Den närstående skall leva i hushållsgemenskap med den som erhåller biståndet.
Den närstående skall vara fyllda 18 år.
Den närstående skall vara under 67 år.
Avlastning planeras efter behov och tillgänglighet på K-REHAB och
dagverksamheten Utsikten.
Löneavdrag från första hel- dag till sista hel dag vid avlastning eller annan frånvaro
t ex vid inläggning på sjukhus.
Lön utgår t.o.m. den dag vårdbehovet av den närstående upphör.
Avgift debiteras enligt gällande taxa för närståendestöd.

-

Beslut om närståendestöd omprövas minst två gånger per år.

-
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Anställningsregler
Den anhörige anställs enligt PAN 98 för begränsad tid enligt 5 § LAS för visst arbete.

Arbetstidslagen
Arbetstidslagen gäller inte eftersom arbetet utförs i den enskildes hem där det inte kan
anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat.

Arbetsmiljölagen
Kommunen har ett arbetsmiljöansvar för den som anställs som anhörigstödjare.

Semesterlagen
Enligt 27 § har arbetsgivaren ingen skyldighet att lägga ut semester.

Lönesättning
Anhörigvårdarens anställningsvillkor regleras av det centrala avtalet PAN 01. Enligt PAN
§ 9 omfattas endast personliga assistenter av reglerna om OB-ersättning. För
anhörigvårdare gäller enligt § 7 ANM. 1 att lönen per arbetad timme skall fastställas med
hänsyn till arbetstidens förläggning.
Från och med 2002-01-01 gäller följande: timlönen för anhörigvårdare skall vara
densamma som för outbildad personlig assistent som arbetar enligt PAN dvs. 78:50
kr/timme för den som fyllt 19 år.
Vid fastställande av arbetstidens omfattning skall också fastställas hur många timmar som
skall fullgöras mellan klockan 19.00 - 6.00 måndag till torsdag samt mellan klockan 19.00
fredag - 06.00 måndag. För dessa timmar utgår ett tillägg på 5 kr/timma. Ersättningen utgår
som ett fast tillägg per månad.
Vardagkväll och natt: 19.00 - 06.00 (måndag – fredag)
Helg-OB (dag, kväll och natt): fredag 19.00 – måndag morgon 06.00.
Handläggaren räknar ut den behovsbedömda hjälpen (schablon för uträkning av
biståndstid) enligt närståendestöd och omvandlar timmarna till % för att få fram
anställningstiden.
 100 % = 5.71 timmar/dag
 75 % = 4.29 timmar/dag
 50 % = 2.86 timmar/dag
 25 % = 1.43 timmar/dag
 12.5 % = 0.71 timmar/dag
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Trygghetslarm
Kostar 240 kr/månad att hyra om inga andra
bistånd är beviljade och 200 kr/månad om andra
hemtjänstinsatser är beviljade.
Trygghetscentralen i Örebro är larmmottagare. För att
omsorgstagaren skall få en snabb och kvalificerad hjälp när den
behövs är all personal på larmcentralen kunniga samt har erfarenhet från
sjukvården, hemtjänsten och äldreomsorgen. Till deras hjälp har de en säker
teknik och väl utarbetade rutiner.
När omsorgstagaren trycker på larmknappen är det personalen på
trygghetscentralen som svarar. På en dataskärm ser de vem som larmar och
var den personen bor. Samtidigt kan personalen prata med den som larmat.
Den äldre behöver inte lyfta på en telefonlur.
För att omsorgstagaren skall få den bästa hjälpen har trygghetscentralen
tillgång till larmkort som skickats av ansvarig biståndshandläggare. På
larmkortet finns det uppgifter om hälsotillstånd och telefonnummer till
hemtjänstpersonalen och närmast anhörig. Vem som åtgärdar finns
dokumenterat på kortet och trygghetscentralens personal vet då vart de skall
vända sig i första hand.
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Åtgärdande av trygghetslarm
Tätorten: Hemtjänstens dagpersonal i Arvidsjaurs tätort åtgärdar samtliga
trygghetslarm i hemtjänstdistrikten morgon, dag och kväll. Målet är ökad
kontinuitet och kvalitet för de som bor i området och har hemtjänst.
Under nattetid åtgärdar hemtjänstens nattpersonal trygghetslarmen i
tätorten.
Dagtid i byar: I byarna Moskosel och Glommersträsk åtgärdar
hemtjänsten dagtid och kväll om inte anhörig/granne är första åtgärdande
av larmen, hemtjänsten finns alltid som back-up om inte anhörig/granne
skulle svara dagtid. De omsorgstagare som bor utanför Moskosel och
Glommersträsk och i de övriga byadistrikten skall ha anhörig/granne som
första åtgärdande och om de inte svarar kontaktas hemtjänstgruppen som
back-up.

Nattetid i byar:
Glommersträsk:
I centrala Glommersträsk åtgärdar brandjouren larm i centrala byn från 21.30 nattetid.
Larm som finns flera mil utanför byn åtgärdar anhörig/granne i första hand och tätortens
nattpersonal blir då back-up.
På Ängsbacka (trygghetsboende) finns det jour- och beredskapspersonal för de boende.
Det innebär att alla som bor på Ängsbacka och som har trygghetstelefon får hjälp av
hemtjänsten Glommersträsk både dag- och nattetid vid larmanrop. Nattetid vid akuta
situationen, ej för regelbundna toalettbesök.

Moskosel:
I Moskosel är det först och främst anhörig/granne och i andra, tredje hand är det
hemtjänsten i Moskosel som åtgärdar. Jour- och beredskapspersonal finns i norra delen av
vår kommun. Det innebär att alla boende i Moskosels distrikt får hjälp av hemtjänsten
Moskosel både dag- och nattetid vid larmanrop.
Det är Trygghetscentralen i Örebro som tar emot och förmedlar kontakten. Därför är det av
vikt att ändringar/förändringar av larm som skall åtgärdas faxas och att den skriftliga
informationen är utförlig och korrekt.
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Installation
När den enskilde blivit beviljad ett larm är det hemtjänstens personal som utför
installationen. För att larmet ska fungera korret är det viktigt att installationen utförs på rätt
sätt. Olika trygghetslarm fungerar och installeras olika beroende på vilken typ av telefoni
du har. Har den enskilde möjligheten att välja telefonioperatör, är vanlig fast, analog
telefon i dagsläget det säkraste alternativet.
När det gäller IP-telefoni har olika leverantörer olika kvalitet på sina signaler. Detta
innebär att trygghetslarmet inte alltid fungerar. Vid IP-telefoni fungerar inte heller
telefonen vid strömavbrott och det går då inte att använda trygghetslarmet.
GSM-abonnemang är ett annat alternativ för dig som inte har fast telefoni. Detta larm
kräver ett separat GSM-abonnemang med ett eget SIM-kort. SIM-kortet får inte vara ett
kontantkort eftersom att det då finns en risk att pengarna tar slut på kortet och larmet inte
kan användas på grund av det.

Test av larmet
Larmet testas varje dygn. Då blinkar enheten till, men annars märks inte provlarmet av
hemma hos den enskilde. Om det är något fel med larmet undersöker hemtjänsten detta.
Om du har GSM trygghetslarm debiteras den enskilde för provlarmet, kostnaden kan
variera beroende på vilken operatör man har.

Nyckel
För att hemtjänsten ska kunna hjälpa den enskilde vid larm måste de ha tillgång till en
nyckel till personens hem. Den enskilde själv, eller någon anhörig lämnar nyckeln till den
person som kommer och installerar larmet. Det är mycket viktigt att hemtjänsten har en
nyckel när larmet installerats. Nyckeln förvaras i ett låsbart skåp i hemtjänstens lokal.

Återlämning av larm
När larmet ska lämnas tillbaka kontaktar den enskilde eller anhöriga hemtjänsten.
Kostnaden för trygghetslarmet får du betala fram till den månad som du lämnar tillbaka
larmet. Om larmet eller larmknappen hanterats ovarsamt eller inte återlämnas blir den
enskilde ersättningsskyldig.
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Distrikt för trygghetslarm
Distriktsnummer som dokumenteras på larmkort som faxas till
trygghetscentralen i Örebro.

Ängsbacka trygghetsboende

216

Hemtjänstgrupp 1

711

Hemtjänstgrupp 2
- Solbacken Trygghetsboende

712

Hemtjänstgrupp 3

713

Hemtjänstgrupp 4
- Ringelsta Trygghetsboende

714

Hemtjänst
– Glommersträsk & Abborrträsk

715

Hemtjänst
– Moskosel, Auktsjaur & Lauker

716

Lärkan (1 TT-Larm)

215

Borgargården (1 TT-Larm)

310
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Rutiner för biståndshandläggare

– kontakt med trygghetscentralen
Biståndshandläggare:
Biståndshandläggaren skriver utredning om trygghetslarm och fattar beslut enligt 4
kap 1§ SoL. Därefter skickas ett uppdrag samt åtgärdsunderlag (larmkort) till
verkställande enhet. Lämna alltid en kopia av åtgärdsunderlaget till administrativ
handläggare i äldreomsorgen.
För att skriva larmkort: Biståndshandläggaren hämtar nyckelkoden på kontoret i
trygghetslarmspärmen för nyckelkoder (skrivarrummet).
Skriv åtgärdsunderlaget (glöm ej nyckelkod) i Treserva. Gå till ”ärendefönstret”,
dokumentsammanställningen, nytt dokument och välj Tunstall (akut beställning).
Skriv ut och faxa åtgärdsunderlaget till trygghetscentralen i Örebro. Faxnummret
finns som förhandsval i faxen. OBS! Glöm ej skriva telefonnummer till
larmtelefonerna.
Skrivskydda åtgärdsunderlaget och överlämna det till verkställande enhet.
Trygghetscentralen faxar tillbaka att meddelandet är mottaget samt meddelar den
larmkod som skall programmeras in (om du inte själv har angivit vilken det blir,
vilket handläggarna oftast själva gör). Den ska bestå av 10 siffror som startar med
4550 (betyder att det är Arvidsjaur kommun) sedan distriktsnumret t.ex. 714 och
sist nyckelkoden t ex: 120. Koden blir då 4550714120. Om nyckelnumret är under
100 fyller du ut det med en 0:a efter distriktskoden. T ex: 099, nyckelkoden skulle
då se ut så här: 4550714099.
Larmkoden skall framgå på åtgärdsunderlaget i Treserva. Skrivs längst upp i
dokumentet.
Fyll i uppgifter i larmpärmen på kontoret: dvs. larmkod, person och dennes
telefonnummer under rätt distrikt. När omsorgstagaren byter distrikt utför
biståndshandläggaren distriktsbytet samt faxar nya uppgifter till trygghetscentralen.
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Hälso-, sjukvård och rehabilitering
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar dygnet runt upp till och med sjuksköterskenivå
i alla särskilda boenden. Från februari 2013 har kommunen även ansvar för hemsjukvården
för personer från 18 år och uppåt.

Hemsjukvården
Hemsjukvård innebär att kommunen har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i
hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Det gäller:
- Personer som är 18 år och äldre.
- Hela dygnet, årets alla dagar (för palliativa patienter).
- Både planerade och oplanerade hembesök i hemmet, inklusive rehabilitering och
habilitering
- Förskrivning av hjälpmedel
- Anpassning av boendemiljön och intyg om bostadsanpassning.
Landstinget ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga insatser av
specialistfunktioner. Hälsocentralerna och jourcentralerna har öppet som vanligt och tar
emot patienter för besök och behandling. De som är i behov av hälso- och sjukvård ska i
första hand vända sig till länets hälsocentraler. När man inte på egen hand eller med stöd
kan ta sig till hälsocentralen kan man få hjälp i hemmet. Detta kallas för tröskelprincipen.

Tröskelprincipen
Patienten ska i första hand ta sig till hälsocentralen för att få vård. Kommunen ansvarar för
den hälso- och sjukvård i det egna hemmet för personer på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning eller social situation (t ex psykiska besvär, saknar stöd från anhöriga)
inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka hälsocentral och/eller mottagning.
Tröskelprincipen innebär även att ansvaret för hembesök hos personer som inte är
inskrivna i hemsjukvården även kan ingå i kommunens uppdrag.
Beslut om att en patient tillhör hemsjukvården eller har behov av hembesök fattas av den
legitimerade personal på sjukhus, hälsocentral och i kommunerna som möter patienterna.
Det innebär att båda huvudmännen kommer att göra bedömningar om patienten själv eller
med stöd av annan kan uppsöka hälsocentral och mottagning eller inte.

Källa: www.nllplus.se
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Egenvård
Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom
hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon
annan.
Det går inte att säga generellt vilka åtgärder som utgör egenvård. Det beror på
omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt egenvårdsföreskriften ska bedömningen göras i
samråd med patienten, utifrån patientens fysiska och psykiska hälsa och med hänsyn till
hans eller hennes livssituation i övrigt. Det innebär att resultatet beror på om patienten har
förutsättningar att själv klara av att utföra egenvården på ett säkert sätt, eller om patienten
kan instruera någon att hjälpa till. Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenvård är
att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om det krävs medicinskt
utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård och då omfattas den av hälso- och
sjukvårdslagstiftningen. Det kan dock vara så att närstående förvärvat stor kunskap om en
enskild patients behov och att de i vissa fall kan klara att utföra åtgärder som normalt
kräver medicinskt utbildad personal.

Vem ska göra bedömningen?
Den behandlande legitimerade yrkesutövaren ska, inom sitt ansvarsområde, bedöma och en
hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Det är alltså hälso- och sjukvården
som bestämmer vilket åtgärd som kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Hälso- och
sjukvården ska göra bedömningen i samband med vårdplanering när patienten skrivs ut
från slutenvård. Då är det den behandlande läkaren som ska göra bedömningen om
åtgärden kan utföras som egenvård.

Ansökan om bistånd för egenvård
Om patienten behöver praktisk hjälp för att kunna utföra egenvården kan den enskilde
ansöka om bistånd för praktiskt hjälp med egenvård. Biståndshandläggare utreder och
fattar beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Ansökan hanteras som övrig handläggning
hos myndigheten. Sjukvårdens dokumenterade planer, intyg samt bedömningar om
egenvård ska bifogas akten och ligga som grund för utredningen av den enskildes behov.
Ovanstående text kommer från Socialstyrelsens meddelandeblad ”Socialstyrelsens
föreskrifter om bedömningen av egenvård” Nr. 6/2013. Lokala riktlinjer för kommunen har
upprättats för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
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Datum

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

2013-02-19

Handläggare:
Pernilla Berggren.

Lokala riktlinjer bedömning av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
Riktlinjerna bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Bedömningen av
om en hälso- och sjukvårdsåtgärdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6).
Socialstyrelsens definition: Hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra som egenvård. Egenvård är inte
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Exempel på egenvårdsinsatser:
Enklare såromläggning
Ta på och av kompressionsstrumpa
Ta medicin och ögondroppar
Smörja hud
Insulingivning eller innohep
Stomi: byte av påse
Urinkateter: byte av påse, RIK
Ta på och av ortos/protes
Applicering av TENS elektroder
Enkla hemträningsprogram
Stå på tippbräda
Skötsel av ögonprotes
Sondmatning via PEG (flytande mat via ”knapp” på magen)
Använda TENS-elektroder (smärtbehandling med elektrisk
apparat där elektroder placeras på huden)

Hur en bedömning ska göras
Den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården ska inom sitt
ansvarsområde göra en bedömning av, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som
egenvård. När bedömningen görs i samband med vårdplanering vid in- och utskrivning av
patienter i sluten vård ska den behandlande läkaren göra en bedömning av, om åtgärden
kan utföras som egenvård Som en del i bedömningen ska det ingå en analys av, om
utförandet av egenvården kan innebära att patienten utsätts för risk att skadas. En hälsooch sjukvårdsåtgärd får inte bedömas som egenvård, om det finns risk för att patienten
skadas.
Bedömningen ska göras i samråd med patienten och utifrån respekten för dennes
självbestämmande och integritet samt behov av trygghet och säkerhet. Bedömningen ska
utgå från patientens fysiska och psykiska hälsa samt livssituation.
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Om den enskilde har nedsatt kognitiv förmåga och inte kan ta ansvar för sina
läkemedel bedöms läkemedel alltid som en hälso- och sjukvårdsinsats.
Om patienten behöver praktisk hjälp för att utföra egenvården, ska den behandlande
legitimerade yrkesutövaren samråda med
1. den eller de närstående som ska hjälpa patienten,
2. ansvarig nämnd inom socialtjänsten, eller
3. ansvarig befattningshavare hos en annan aktör.

Information
Den som har gjort bedömningen ska informera patienten om vad egenvården innebär och i
förekommande fall hänvisa patienten att kontakta biståndshandläggare för ansökan om
praktisk hjälp med utförandet av uppgiften.

Uppföljning och omprövning
Den som enligt har gjort bedömningen ansvarar för att egenvården
1. omprövas om förutsättningarna ändras, och
2. följs upp regelbundet, om det inte är uppenbart obehövligt.

Dokumentation
Av dokumentationen av planeringen ska det framgå
1. vilken åtgärd som har bedömts som egenvård,
2. om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården,
3. hur information och instruktioner till den eller dem som ska utföra egenvården ska ges,
4. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patienten har drabbats av
eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården,
5. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patientens
situation förändras,
6. hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp,
7. när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras. Patienten ska få en kopia
av dokumentationen av planeringen.
Länsövergripande samverkansriktlinjer mellan kommun och landsting reglerar samordning
av insatser, där den enskilde behöver praktisk hjälp från Socialtjänsten i utförandet av
uppgiften, dessa finns dokumenterade i dokumentet ”Gemensamma riktlinjer för
samverkan – samordnad individuell plan” (s. 16-18):
http://www.bd.komforb.se/download/18.9b0a2c512f89b9dfb580002037/Gemensamma+rik
tlinjer+f%C3%B6r+samverkan_april_2011.pdf
Samordning av insatserna ska göras i Samordnad individuell plan (SIP) om det inte är
uppenbart obehövligt. Bedömning, riskanalys, uppföljning och planering ska även
dokumenteras i patientens journal.
Om patienten har beviljats eller kommer att beviljas hjälp med egenvården av
socialtjänsten, ska en kopia av dokumentationen av planeringen föras till personakten eller
motsvarande.
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Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

EGENVÅRD
Lokala riktlinjer för samverkan mellan kommun och landsting
OBS! Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för egenvårdsinsatser hos den
enskilde i avvaktan på biståndsbeslut.
Ansvar (vem gör vad)
Steg 1
Legitimerad
Hälso- och
sjukvårdspersonal

Steg 2
Den Enskilde
Kan även i vissa fall vara:
God man, förvaltare, person
med fullmakt,
vårdnadshavare

Befogenhet (rättighet och skyldighet att göra)
– Beslut om egenvårdsbedömning med tillhörande analys
och riskbedömning. Dokumenterar i patientens journal.
– Om den enskilde behöver praktisk hjälp med utförandet
av uppgiften, sammankalla till samordnad individuell
planering (SIP).
– Hänvisa den enskilde till biståndshandläggare om
denne vill ansöka om bistånd i form av praktisk hjälp med
egenvård.
– Ska delta i bedömningen samt de beslut som fattas och i
den planering som utförs gällande egenvården.
– Ska förstå läkemedel & instruktioner (vara klar och
redig)
– Den enskilde gör själv ansökan om bistånd med
egenvård
– Medger samtycke informationsöverföring

– Utreder/bedömer och fattar beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen el. enligt LSS. Kopia på sjukvårdens
dokumenterade planer, intyg samt bedömningar om
egenvård ska bifogas akten och ligga som grund för
utredningen av den enskildes behov.
-meddelande om beslutat bistånd (bifall eller avslag) ska
delges den bedömningsansvariga legitimerade
yrkesutövaren. Beviljat bistånd meddelas via beställning till
verkställande enhet.
- Ger utbildning, handledning och instruktioner till den
Steg 4
som ska utföra egenvården samt ansvarar för att aktuella
Legitimerad
hjälpmedel finns. Följer upp och utvärderar kontinuerligt
Hälso- och
samt omprövar beslut vid förändrade förutsättningar.
sjukvårdspersonal
- Meddelar nya beslut till den enskilde,
biståndshandläggare samt den verkställande enhet som
bistår den enskilde med egenvård.
Verkställer biståndshandläggarens och den legitimerade
Steg 5
Verkställande Områdeschef yrkesutövarens beslut om egenvård med sin personal
- Informerar ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska eller
Steg 6
läkare om den enskildes hälsotillstånd, livssituation och
Verkställande enhet:
- Omsorgs- och
kognitiva funktionsförmåga förändras så att de kan göra
omvårdnadspersonal
en uppföljning och omprövning av beslutet om egenvård.
- Dokumenterar i genomförandeplanen fattade beslut.
Steg 3
Biståndshandläggare
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Trygg hemgång
Bakgrund
I mars 2013 lämnade socialchefen i uppdrag till områdeschef i hemtjänsten, chef för hälsooch sjukvårdsenheten och rehab-enheten samt biståndshandläggare att utreda möjligheten
att införa trygg hemgång (enligt Ronnebys modell). Detta för att lösa problem med
utskrivningsklara personer som inte bedöms kunna komma tillbaka till sitt ordinarie
boende utan förstärkta insatser från hemtjänst och hemsjukvård.
I korta drag innebär trygg hemgång enligt Ronnebys modell att biståndshandläggaren i
samband med vårdplanering inom slutenvården, kan besluta om trygg hemgång. Vid
hemkomsten från sjukhuset möts den enskilde upp av ett team bestående av
undersköterskor och hemsjukvården. Modellen innebär att den enskilde får förstärkta
insatser från teamet under en begränsad tid för att främja trygghet och möjlighet för den
enskilde att bo kvar hemma.

Syftet med trygg hemgång
-

Att skapa trygghet för den enskilde.
Förebygga återinläggning i slutenvård/korttidsvård.
Möjliggöra effektiv biståndshandläggning.
Snabbare rehabilitering och återhämtning i hemmiljö.
Kostnadseffektivitet.

Trygg hemgångsgruppens ansvar och arbetsuppgifter
-

-

-

-

Ett nära samarbete mellan hemsjukvården (som består av distriktssköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast), biståndshandläggare, områdeschef i hemtjänsten,
omvårdnadspersonal i hemtjänsten och anhöriga.
Vid vistelse på vårdinrättning kallas biståndshandläggaren och berörd personal till en
vårdplanering. Den enskilde kan vid det tillfället beviljas trygg hemgång. Den enskilde
får information om vad trygg hemgång innebär.
Biståndshandläggaren skriver beslut om trygg hemgång som innefattar
omvårdnadsinsatser motsvarande hög omsorgsnivå (dvs. >5,7 tim/vecka).
När den enskilde blir utskriven från slutenvården och kommer hem ska personen
mötas upp av omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Personalen kan stanna hos den
enskilde upp till fem timmar med målet att skapa trygghet. Det kan innebära att se till
att det finns mat och mediciner hemma, att förflyttningarna fungerar och att
hjälpmedel finns på plats.
Hälso- och sjukvårdspersonal (distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast)
möter upp utifrån den enskildes behov.
Kvällar, nätter och helger går den ordinarie hemtjänstgruppen in och ger de insatser
som den enskilde är i behov av.
Biståndshandläggaren gör ett uppföljande hembesök och kallar till vårdplanering i
hemmet inom 7-14 dagar. Efter vårdplanering fattas beslut om fortsatta insatser, vilka
sedan ligger till grund för den enskildes genomförandeplan. Tisdag förmiddag
föreslås vara en fast dag för vårdplanering.
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14

Hemgång förmiddag
En förutsättning för att trygg hemgång ska fungera är att det finns ett gott samarbete med
NLL:s slutenvård. Den person som skrivs ut från slutenvården med beslut om trygg
hemgång bör gå hem måndag – torsdag och helst på förmiddagen för att underlätta de
praktiska göromålen kring den enskilde. Då hinner dessutom personalen bilda sig en
uppfattning om den enskildes fysiska och psykiska status vilket i sin tur ger
hemtjänstpersonalen bättre förutsättningar att kunna ge rätt insatser kvällar och helger.

Hemsjukvård
Hemsjukvårdspersonalen ingår i trygg hemgångsteamet. Om behov finns av hälso- och
sjukvårdsinsatser efter utskrivning, skrivs den enskilde in i hemsjukvården under en
begränsad tid. I samband med efterföljande vårdplanering görs en ny bedömning gällande
den enskildes fortsatta behov av hemsjukvård.

Personal
Områdeschef i hemtjänst ansvarar för att frigöra tid för kontaktpersonen i
hemtjänstgruppen att utföra insatserna för trygg hemgång. På så sätt berör införande av
trygg hemgång all personal i hemtjänsten. Kontaktpersonen i hemtjänsten är ”team ledare”
och den som möter upp den enskilde i hemmet. Kontaktpersonen fungerar som en
handledare för övrig personal i hemtjänstgruppen och sköter informationen till gruppen
och andra berörda parter. Kontaktpersonen påbörjar genomförandeplanen under första
dagen för dag, kvälls- och nattinsatser. På liknande sätt struktureras personal från hälsooch sjukvården upp och ansvarar för de patienter som hör till respektive ansvarsområde.
En checklista har upprättats för att synliggöra ansvarsfördelningen för varje involverad
yrkesgrupp. Se nästa sida för checklistan.
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Datum

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

2013-10-10

Trygg hemgång - rutin
Efter en sjukhusvistelse kan brukaren känna en viss oro och ängslan inför att komma hem
till sitt boende. I korta drag innebär Trygg hemgång att biståndshandläggaren i samband
med vårdplanering kan besluta om Trygg hemgång. Vid hemkomsten från sjukhuset möts
brukaren upp av ett team bestående av undersköterskor från hemtjänsten och
hemsjukvården. Trygg hemgång innebär att det enskilde får förstärka insatser från teamet
under en begränsad tid för att främja tryggheten och möjligheten för den enskilde att bo
kvar hemma. Den förstärkta hemgången gäller för boende i tätorten.

Målgrupp
Okomplicerade frakturer
Från oberoende till mycket beroende av hemtjänstinsatser
Personer med upprepade inläggningar på vårdinrättningar.
Personer i behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Checklista
Biståndshandläggare/vårdplanering
Allmäntillståndet
Trappträning
Förflyttningar (vid gång, i och ur säng etc.)
Toalettbesök
Dusch
Restriktioner
Övre och nedre toalett – hur mycket klarar brukaren själv?
Medicin (SSK slutenvården kontaktar DSK i hemsjukvården).
Skriftlig omvårdnadsepikris och aktuell läkemedelslista skall följa med
brukaren/patienten.
Färdmedel (Taxi, bårbil)
Hjälpmedel (Får man med sig hjälpmedel hem?).
Bestäm med slutenvården vilken tid brukaren ska komma hem.
Hemgång förmiddag, måndag till torsdag.

Planering
Kontakta hemtjänstchef, hemtjänsten, hemsjukvården (distriktssköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast) för information om att brukaren kommer hem med
beslut om trygg hemgång.
Skriv utredning gällande trygg hemgång och fatta beslut.
Beslutet om trygg hemgång innefattar omvårdnadsinsatser motsvarande hög
omsorgsnivå (>5,7 tim/vecka).
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Skicka uppdraget och skriv underrättelsen.
När brukaren/patienten blir utskriven från slutenvården och kommer hem ska
personen mötas upp av omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Personalen kan stanna
hos brukaren i upp till 5 timmar med målet att skapa trygghet. Det kan innebär att
se till att det finns mat och mediciner hemma, att förflyttningarna fungerar och att
det finns hjälpmedel på plats.
Under pågående trygg hemgångsperiod håller biståndshandläggaren tät kontakt
med berörda parter.
Ny vårdplanering i hemmet inom 7-14 dagar. Biståndshandläggaren kallar berörda
parter till vårdplanering. Fast dag för vårdplanering blir tisdag förmiddag.
Efter vårdplanering fattas beslut om fortsatta insatser i hemmet.
SIP upprättas.

Trygg hemgång – dag 1
Distriktssköterska och arbetsterapeut gör hembesök i samband med hemgången.
Sjukgymnast kallas vid behov.
Brukaren/patienten skrivs in i hemsjukvården.
Hemtjänstchef planerar tid för insatser, upp till 5 timmar första dagen.
Kontaktperson utses.
Påbörjar genomförandeplan.
Larmet
Möblering/mattor
Mat och mediciner
Hjälpmedel
Förflyttningar (att resa sig i/ur fotölj, soffa, stol eller rullstol).
Personlig hygien (av- och påklädning, daglig hygien, toalettbesök)
Möjlighet att stänga av/på TV, radio vid behov.
Placering av telefon samt aktuella telefonnummer.
Finns nattlampa?
Finns dryck och mellanmål vid sängen? (nattfasta).
Finns hemtjänstpärmen?
Undersök hur kvällsinsatserna ska se ut.
Överrapportering till kvälls- och nattpersonal, muntligt och skriftligt i Treserva.

Kvalitetsarbete
Uppföljning av projektet ska göras efter 5-6 ärenden.
Slutgiltig utvärdering efter 1 års prövotid. Redovisas för socialnämnden inför det
sista sammanträdet under 2014.
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Ny taxa
beslutad
Gällande taxor och avgifter 2014
Minst antal tim/v
0,001
1,1500
2,0700
3,9100
5,7500

Nivå
1
2
3
4
5

Avgift
592 kr
888 kr
1 184 kr
1 480 kr
1 776 kr

Trygghetslarm, när övriga insatser finns
Trygghetslarm, enbart larm

200 kr
240 kr.

Avgift Stöd i boendet
Inkomst
Klass
1
2
3
4
5
6
7

Inkomst
Ensamstående
0 – 88 000
88 001 – 105 000
105 001 – 120 000
120 001 – 140 000
140 001 – 165 000
165 001 – 195 000
195 001 –

Inkomst
Avgift kr/mån
Makar
0 – 140 000
174
140 001 – 160 000
245
160 001 – 180 000
419
180 001 – 210 000
522
210 001 – 240 000
624
240 001 – 265 000
706
265 001 –
849

Avgift Korttidsboende
Omvårdnad
Kost

59 kr/dygn
102 kr/dygn

Max 1 776 kr/mån (om ej hemtjänst)
Max 3 070 kr/mån

Matabonnemang
1x5
1x7
2x7
Särskilt boende

Förbehållsbelopp/reducering

789 kr/mån
1 075 kr/mån
1 996 kr/mån
3 070 kr/mån

352 kr / 36 kr
480 kr / 36 kr
891 kr / 66 kr
/ 102 kr
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Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
Ett beslut från riksdagen reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och
socialt stöd. Beräkning av avgifterna sker i två steg. Vid steg ett kontrolleras om den
enskilde har rätt till förhöjt minimibelopp eller om det ska minskas t.ex. i särskilda
boenden. Vid steg två görs en beräkning av den enskildes avgiftsutrymme.
Avgiften bygger på biståndsbeslutet enligt Socialtjänstlagen.
Avgiften beräknas
individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, bostadstillägg
och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet ska inte påverka
avgiftsunderlaget. Ränteinkomster räknas också till inkomster.
Högkostnadsskyddet, dvs. en högsta avgift medför att ingen skall betala mer än 1 776
kr/månad i hemtjänst/vårdavgift 2014. Detta nationellt fastställda förbehållsbelopp medför
att den enskilde brukaren får behålla medel till normala levnadskostnader innan en
hemtjänst-/vårdavgift får tas ut.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnad. Förbehållsbeloppet är
ingen garanti för vad den enskilde ska ha kvar i sin börs utan ett räknetal. Minimibeloppet
(schablonbeloppet) 2014:

Ensamstående:
Makar:

Äldre personer
5 012 kr
4 235 kr

Yngre funktionshindrade
5 513 kr
4 659 kr

Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad.
Avgiftsbefriad är den som har nettoinkomster under eller har 5 012/4 235 kr/ i månaden.
Inkomsterna måste vara högre än förbehållsbeloppet om avgift får tas ut.
Ändring av beslutad avgift ska göras om förhållandena är förändrade, så att det påverkar
avgiftens storlek. Det kan gälla årlig förändrat prisbasbelopp, ändring av den enskildes
inkomster, bostadstillägg samt ändring av omsorgsnivå.
Det enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär.

Avgifter inom hemsjukvården
Kommunens förutsättningar att ta avgifter regleras i hälso- och sjukvårdslagen samt i
kommunallagen. Kommunerna måste anpassa sitt avgiftsuttag till den så kallade maxtaxan
som regleras på nationell nivå. Även förbehållsbeloppet påverkar avgiftsuttaget.
Arvidsjaurs kommun tar ut avgift för hembesök (125 kr) samt egenavgift för vissa
hjälpmedel enligt beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna följer landstingets riktlinjer för
uttag av avgifter.
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Schablon för uträkning av biståndstid
– Hjälp i hemmet och anhörigvård
________________________________________________
Serviceinsatser:
Tid/tillfälle:
Städ
2.00
Tvätt
1.00
Diska (för en person)
0.25
Matdistribution
0.08
Inköp
1.00
Kompletteringshandling
0.50
Mathållning
0.25
Post och bankärenden
0.50
Hjälp att ringa myndigheter t ex
0.25
Trygghetslarm (fast månadskostnad)
Telefonservice
0.08
Apoteksärenden
0.50
Ledsagning till och från HC/Las (alltid låg avgift om ingen annan insats)
Ledsagning till och från matsal
0.25
Personlig omvårdnad:
Dusch
0.75
Personlig hygien
0.50
På och avklädning
0.50
Toalettbesök (blöjbyte)
0.17
Tillsyn (ges ej ihop med annan insats)
0.25
Matning
0.33
Förflyttning/dag
1.00
Terapeutisk måltid
0.75
Duka fram mat + matdist.
0.25
Stödstrumpa
0,25
Rulla håret, föna det
0.25
Bädda sängen
0.25
Sociala och fysiska aktiviteter:
Ledsagning som aktivitet
1.0 - 2.0
Sjukvårdande insatser (HSL) ej bistånd:
Medicingivning
0.08
Insulingivning
0.17
Omläggning av sår
0.50
Ögondroppar
0.08
Sondmatning
1.50
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Korttidsboendet Krehab
Korttidsboende enligt 4 kap, 1 § SoL
– en vårdform med många ansikten
Målsättningen med avlastningsplatserna enligt 4 kapitlet, 1 §
Socialtjänstlagen är att främja kvarboende i det egna hemmet när funktionsförmågan
sviktar.
Målsättning för verksamheten är att se individens resurser och motivera honom/henne att
utnyttja dem, allt detta utifrån en helhetssyn med respekt för självbestämmande och
integritet.
När det gäller prioritering av avlastningsplatserna och betydelse av tidigt planerad bokning
så är det ingen speciell prioriteringsordning, utan vi försöker så gott vi kan se till att den
som bokat ska få den tid som önskas. Ibland kan det bli så att vi måste ändra planerad eller
bokad tid om annan person akut blir i behov av platsen. Men vi pusslar så gott det går.

Rehabiliteringsvistelse (funktionsunderhåll).
Anhörigstöd (avlastning).
För vidare utredning, funktionsbedömningar (ADL).
Korttidsboende i avvaktan på permanent plats på vård- och omsorgsboende.
När behoven inte går att tillgodose i det egna hemmet i väntan på permanent
plats.
-

K-REHABS platser prioriteras vid rehabiliteringsvistelse & funktionsbedömningar.

-

Rehabiliteringsvistelse kan beviljas från 1-3 veckor beroende på den enskildes
behov.

-

Korttidsplats kan även beviljas av handläggare när akuta behov inte kan tillgodoses
i det egna hemmet
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Dagverksamheten Utsikten
Verksamheten är ett komplement till K-REHAB vad det gäller tillfällig
avlastning/avlösning för anhöriga.
Utsikten är en verksamhet som arbetar socialrehabiliterande dvs. erbjuder sysselsättning
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Exempel på sociala aktiviteter kan vara
utflykter, äta tillsammans på dagverksamheten och fika tillsammans. Vidare erbjuds viss
hobbyverksamhet utifrån önskemål från deltagarna. Medverkan i dagverksamheten
biståndsbedöms så ansökan görs via biståndshandläggare. Verkställande enhet
dokumenterar i genomförandeplanen och handläggaren i utredningen.
Nytt inför hösten 2014 är att dagverksamheten skall flytta till andra lokaler. Det kommer
dessvärre innebära att verksamheten har ett uppehåll under våren och sommaren. Brukarna
har fått skriftlig information om detta. Vid behov, kan kompletterande insatser beviljas för
att brukarna ska få sina behov tillgodosedda.
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Datum

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

2014-03-17

Handläggare

Marie Lidström
Direktval

0960-157 95

Riktlinjer för bokning/avbokning korttidsvistelse Äldreomsorg
Korttidsvistelse enligt 4 kap 1 § SoL är en vårdform med många ansikten. Målsättningen
med avlastningsplatserna är att främja kvarboende i det egna hemmet när funktionsförmågan
sviktar. Målsättningen för verksamheten är att se individens resurser och motivera
honom/henne att utnyttja dem, allt detta utifrån en helhetssyn med respekt för
självbestämmande och integritet.
När det gäller prioritering av avlastningsplatserna och betydelsen av tidigt planerad bokning
så är det ingen speciell placeringsordning, utan vi försöker så gott vi kan se till att den som
bokat ska få den tid som önskas. Ibland kan det vara så att vi måste ändra planerad eller
bokad tid om annan person akut blir behov av platsen. Men vi pusslar så gott det går.
Vistelse på korttidsboende är biståndsprövat och ansökan görs därför till kommunens
biståndshandläggare. Efter bifallsbeslut får den enskilde och/eller anhöriga skriftlig
information om kontaktuppgifter för bokning av korttidsvistelse.
Biståndshandläggaren informerar även den enskilde och/eller närstående vad denne behöver
ta med sig vid korttidsvistelsen. Det är exempelvis viktigt att ta med sig aktuell
läkemedelslista, aktuella originalförpackade läkemedel, hygienartiklar, eventuella
hjälpmedel (glasögon, hörapparat, rollator, rullstol), märkta kläder och skor, kontinens/stomihjälpmedel.

Verkställande av beslut
Biståndshandläggare
Så snart som beslut om korttidsvistelse är fattat skickar biståndshandläggaren uppdraget till
aktuell enhet via verksamhetssystemet Treserva. Uppdraget fördelas därefter av
boendechefen till verkställande enhet när plats finns att tillgå. Meddelande om bifall skickas
även i Treservas meddelandefunktion till enheten, boendechef, rehabpersonal, sjuksköterska
samt till administrativ handläggare för kännedom.
Bokningsansvarig
Bokning av korttidsvistelse görs av den enskilde själv och/eller dennes anhöriga. Bokningar
tas emot av bokningsansvarig per telefon eller via mail. Kontaktuppgifter till Maria Östman,
bokningsansvarig, är 0960-157 93, 070-654 18 41 och maria.ostman@arvidsjaur.se
Regelbundna vistelser bokas in direkt på bokningsschemat för längre perioder t.ex. två
månader. En välkomstbroschyr skickas ut till den enskilde och/eller närstående med
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information om in- och utflyttning. En kopia av planerad vistelse skickas även till
hemtjänstgruppen om den enskilde har hjälp från dem i hemmet.
Bokningsansvarig kan ta med eventuella dubbelbokningar eller andra frågor till SAMBAgruppens sammanträde på fredagar. Detta för att få ett kollegialt stöd i frågor som rör
korttidsplatserna. Efter SAMBA-gruppens sammanträde på fredagar mailar
bokningsansvarige ut kommande veckas planering till berörd personal såsom
biståndshandläggare, rehabpersonal, sjuksköterskor och baspersonal.
Bokningsansvarig registrerar bokningar i verksamhetssystemet Treserva. Samtliga
korttidsplatser beläggs inför debitering. Förändringar i korttidsvistelse t.ex. att den enskilde
åker hem tidigare administreras av bokningsansvarig.
Baspersonal
Dokumenterar den enskildes vistelse i Treservas verksamhetsjournal (när den enskilde
kommer och åker). Baspersonalen dokumenterar även händelser av vikt i
verkställighetsjournalen samt signalerar om behov av vårdplanering till biståndshandläggare.
Medverkar ofta vid vårdplaneringar.
Boendechef
Fördelar uppdrag om korttidsvistelse till verkställande enhet. Meddelar baspersonalen att
beställning inkommit. Skapar verkställighetsjournal om sådan inte redan finns (ex. om den
enskilde har hjälp av hemtjänsten sedan tidigare). Boendechefen meddelar HSL-personal om
förändringar i korttidsvistelsen samt om den enskilde avslutar sin vistelse på
korttidsboendet.
Om den enskilde byter enhet t.ex. från Krehab till (Björken eller Blåklockan) återkallar
biståndshandläggaren (myndighet) uppdraget och skickar om det till ny fördelning.
Uppdraget fördelas av boendechefen för enheten.

Avbokningar
Eventuella avbokningar meddelas i god tid till bokningsansvarig alternativt direkt till
baspersonalen. Baspersonalen får då informerar bokningsansvarig om att det finns en ledig
plats.

Att kalla till vårdplanering
Korttidsvistelse för rehabilitering, vidare utredning och egen vistelse är tidsbestämda beslut
som fattas för en kortare period, vanligtvis sex – åtta veckor. Vid beslut om korttidsvistelse
för dessa ändamål noteras ett till och med datum i beslutsmeddelande och i uppdraget.
Biståndshandläggaren kallar därefter berörda parter till vårdplanering i god tid innan beslutet
upphör. Vid vårdplanering medverkar vanligtvis den enskilde och anhöriga,
biståndshandläggare, baspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Parterna
kallas beroende på hur behovet ser ut.
Även vid avlastningar kan den enskilde, anhöriga, baspersonal och andra personer initiera
till vårdplanering om behoven förändras och nya beslut behöver fattas.
Biståndshandläggaren sammankallar även denna gång till vårdplanering och är mötesledare
vid vårdplaneringen
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Rutiner för biståndshandläggare vid vistelse
på dagverksamheten Utsikten
 Uppdraget för vistelse på dagverksamheten Utsikten skickas till aktuell
enhet via verksamhetssystemet Treserva, uppdraget fördelas till
verkställande enhet när plats finns att tillgå. Meddelande i Treservas
meddelandefunktions skickas till enheten.
 Meddela områdeschef Eva Karlsson muntligt när beslutet ska
verkställas. Om den enskilde har stöd från hemtjänsten meddelas även
hemtjänsten.
 Beställning av resa till och från dagverksamheten bokas via
Samordningens telefon 0926-756 77 eller via fax 0926-756 60.
 När utförarenheten fått uppdraget samt meddelande i Treserva om att
beslut ska verkställas beställer de mat via Ringelskolans kök, telefon
156 45. Information om eventuell specialkost finns i uppdraget från
biståndshandläggare.
 Avbokningar meddelas direkt till utförarenheten i så god tid som
möjligt, helst dagen före eller senast 08:30 samma dag. Utförarenheten
avbokar taxiresan på telefon 0926-756 77 samt mat via Ringelskolans
kök tel. 156 45. Meddelar även hemtjänsten vid behov.
 Om någon enskild
biståndshandläggare.

avsäger

sig

dagverksamheten

meddelas

 Om en deltagare till dagverksamheten är inlagd och inte kan komma
meddelar biståndshandläggaren detta till utförarenheten.
 Inför terminsstart vår och höst faxar biståndshandläggare ”stående”
beställning av resor till samordningens tel. 0926-756 60.
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Särskilt boende och vårdkedjan
Totalt finns det tre särskilda boende samt två trygghetsboenden
med hemtjänst i Arvidsjaurs kommun.
Borgargården:

Nedläggning hösten 2014
Gemensamhetsboende, 13 lägenheter.

Länsmansgården:

A, B, C & D
Gemensamhetsboende, 42 lägenheter.

Ekan:

Gemensamhetsboende, 8 lägenheter.

Ringelsta:

Rönnen & Svalan
Lägenheter, 27 lägenheter.

Björken & Blåklockan
Gemensamhetsboende, 22 lägenheter.

Trygghetsboende
Lägenheter med biståndsbedömd hemtjänst
(Alla över 65 som vill får stå i kö ingen
biståndsbedömning)

Solbacken:

Trygghetsboende
Lägenheter med biståndsbedömd hemtjänst

Målsättningen är att de omsorgstagare som flyttar till ett boende skall kunna bo kvar till
livets slut. Det innebär dock att flyttningar kan förekomma i undantagsfall. Enheter finns
även på Borgargården och Blåklockan som är anpassade efter demenssjukas behov, de
benämns gemensamhetsboenden. Helhetssynen i särskilt boende är kvarboende. Det
betyder att sträva efter så få flyttningar som möjligt för de boende. Kontakta alltid MAS
vid flyttningar inom särskilt boende.
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Behovsbedömning i särskilt boende
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:12)
Föreskrifterna ska tillämpas vid handläggning och uppföljning av ärenden samt
genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som avser
1. Bostad i särskild boendeform för service och omvårdnad enligt 5 kap 5 § andra
stycket socialtjänstlagen där en person med demenssjukdom bor (obs! från och med
våren 2015 gäller detta även samtliga personer som bor i särskilt boende)
permanent eller i korttidsboende samt
2. Serviceuppgifter och personlig omvårdnad som tillhandahålls i ett särskilt boende
(hemtjänstinsatser).

Nedanstående punkter gäller för biståndshandläggaren:
Socialnämnden bör utreda vilka behov en person med demenssjukdom har av
hemtjänstinsatser i ett särskilt boende inom följande områden:
- Lärande och tillämpa kunskap, t.ex. att fatta beslut eller lösa problem.
- Allmänna uppgifter och krav, t.ex. att genomföra dagliga rutiner.
- Kommunikation, t.ex. att kommunicera genom att tala eller ta emot skrivna
meddelanden.
- Förflyttning, t.ex. att bibehålla kroppsställning eller gå.
- Personlig vård, t.ex. att tvätta sig, klä sig eller äta.
- Hemliv, t.ex. att skaffa varor och tjänster, bereda måltider eller utföra
hushållsarbete.
- Mellanmänskliga interaktioner och relationer, t.ex. skapa och bibehålla informella
sociala relationer och familjerelationer.
- Viktiga livsområden, t.ex. grundläggande ekonomiska transaktioner.
- Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
- Känsla av trygghet.
Av dokumentationen av beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) om bostad och
hemtjänstinsatser i särskilt boende ska det framgå vilka hemtjänstinsatser som en person
med demenssjukdom har beviljats så att det står klart vad beslutet eller besluten kommer
att innebära för honom eller henne.
Socialnämnden ska säkerställa att en genomförandeplats upprättas i enlighet med 4 kap. 3
§.
Socialnämnden ska regelbundet följa upp det eller de beslut om hemtjänstinsatser som har
fattats för en person med demenssjukdom som bor i ett särskilt boende. Uppföljningen bör
göras fem till sju veckor efter det att personen med demenssjukdom flyttat in. Den bör
därefter göras vid behov, dock minst en gång om året.
Vid varje uppföljningstillfälle bör socialnämnden, vid ett personligt sammanträffande i det
särskilda boendet, ta reda på vilken uppfattning personen med demenssjukdom har om hur
behovet av hemtjänstinsatser tillgodoses, hämta in närstående och eventuellt
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ställföreträdares uppfattning, följa upp hur hemtjänstinsatserna genomförts i förhållande till
den genomförandeplan som har upprättats i enlighet med 4 kap. 1 §.
Om socialnämnden får kännedom om att en person med demenssjukdom som bor i ett
särskilt boende inte får de hemtjänstinsatser som har beviljats, ska nämnden vidta de
åtgärder som är till skydd för den enskildes liv, personliga säkerhet och hälsa.
Dessa åtgärder kan exempelvis vara att;
- se till att den som bedriver socialtjänst i det särskilda boendet genomför insatserna i
enlighet med biståndsbeslutet och genomförandeplanen,
- utreda om personen har behov av ytterligare eller andra hemtjänstinsatser och
- erbjuda personen bostad och hemtjänstinsatser i ett annat särskilt boende.
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Rutiner för behovsbedömning i särskilt boende
Hantera ansökan
Den enskildes eller legal
företrädares ansökan
registreras, precis som vanligt,
som en ny aktualisering.
Ansökan inkommer vanligtvis
skriftligt eller muntligt.
Inkomna handlingar scannas
in i den enskildes
dokumentsammansställning.
Handläggaren noterar en
ursprunglig frågeställning.

Inhämta fakta
Inledningsvis gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning om den enskilde
är berättigad till plats i särskilt boende (dvs. om personen har stora behov av tillsyn,
stöd, vård och omsorg dygnet runt som inte kan tillgodoses på annat sätt). I
utredningen ingår att handläggaren samlar in fakta. Ibland behöver det ske på flera sätt
för att få tillräckligt underlag för att bedöma behov, pröva rätten till insatser samt
besluta om eventuella insatser. Den viktigaste källan är den enskildes egen
beskrivning av sin aktuella situation. Ibland kan kompletterande uppgifter behövas
från andra. Handläggaren gör också egna iakttagelser.
Bedömningsinstrumentet BAS kan här vara till stor hjälp för biståndshandläggaren. Du
hittar instrumentet här:
M:\SOCIALLEDNING\SOCIALLEDNING\Biståndshandläggare\Bedömningsinstrum
ent
Utredningsdokumentet i Treserva har anpassats efter Socialstyrelsens riktlinjer över
vilka behovsområden som bör belysas vid utredning om hemtjänstinsatser i särskilt
boende. Se sidan 11.
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Bedöma behov
Att bedöma behov innebär en sammanvägd bedömning och analys av all fakta som
inhämtats från den enskilde, andra och handläggarens egna iakttagelser. Det är viktigt att
analysen utgår från kunskap om bland annat olika behovsteorier; vad som gynnar hälsa,
välbefinnande och arbetssätt som kan stärka den enskildes resurser.
De övergripande målen för föreslagna insatser ska alltid dokumenteras utifrån målen för
äldre personer (enligt 5 kap 4 och 10 §§ SoL). Det kan finnas ett eller flera övergripande
mål för föreslagna insatser.
- Leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
- Möjliggöra kvarboende i ordinärt boende.
- Ha en aktiv och meningsfull tillvaro.
- Ha gemenskap med andra.
- Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.
Kom även ihåg att den enskildes egen målsättning även ska framgå av dokumentationen.
Treserva
När handläggaren har skrivit klart utredningen om plats i särskilt boende sparas och
skrivskyddas dokumentet.
Därefter avslutas utredningen och handläggaren går vidare till att fatta beslut.
Besluta
I att besluta ingår att socialnämnden eller delegerad tjänstman fattar ett slutligt beslut efter
att den enskildes rätt till bistånd från socialtjänsten har prövats. Innan det slutgiltiga
beslutet fattas kontrolleras bland annat följande:
- Prövning av rätt till bistånd täcker allt som ingår i den enskildes ansökan.
- Det som framkommit under utredningen är tillräckligt för att ta ställning till
ansökan.
- Den enskilde är beredd att ta emot föreslagna insatser.
- Det finns motivering för de områden som bedömts att de kan tillgodoses på annat
sätt, vid avslag.
- Det finns motivering för ev. avgränsningar i omfattning eller innehåll.
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Treserva
I beslutsfönstret väljer handläggaren beslutet särskilt boende (tidigare vård- och
omsorgsboende). Handläggaren lägger till två insatser dvs. särskilt boende och kost.
Observera att vi inte ska lägga till insatsen hemtjänstavgift i särskilt boende nu.

När insatserna lagts till är det dags att underrätta den enskilde, dvs. att skriva
beslutsmeddelandet samt att lägga till den enskilde på väntelistan i boendemodulen.
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Treserva
När det är dags för den enskilde att flytta in på det särskilda boendet ska handläggaren
göra en ny bedömning över den enskildes tillsyns- och hjälpbehov vilket slutligen
kommer att resultera i ett helt nytt beslut – hemtjänst i särskilt boende.
I detta fall ska vi gå förbi aktualiseringen och enbart starta en ny utredningsprocess.
Öppna den enskildes ärende, gå till arkiv, välj nytt och utredningsprocess. Följa alla
steg för att skapa den nya utredningsprocessen. När du kommer till
dokumentsammanställningen har du möjlighet att kopiera din tidigare utredning om
särskilt boende och komplettera den med aktuella uppgifter som exempelvis inhämtats
vid ett nytt hembesök, vårdplanering på korttidsboende eller på andra sätt.

När du har skrivit klart din nya utredning är det återigen dags att fatta beslut. Denna
gång väljer du hemtjänst i särskilt boende och väljer att lägga till de insatser som hör
till detta beslut. Du måste alltid lägga till insatsen hemtjänstavgift i särskilt boende.
Det styr nämligen den enskildes omvårdnadsavgift.
Nedan följer en insatsbeskrivning med tillhörande förklaring och tidsåtgång. Ibland
saknas tidsåtgång och det är då upp till handläggaren att ange detta.
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Schablon för uträkning av biståndstid –
hemtjänst i särskilt boende
Dagliga insatser/personlig vård
Morgonhjälp (0,5 tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov.

-

Att tvätta sig.

-

Att klä sig.

Morgontillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in eller ringa för att se/höra om den enskilde mår bra.

Förmiddagshjälp (0,33 tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov.

Förmiddagstillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in eller ringa för att se/höra om den enskilde mår bra.

Lunchhjälp (0,17 tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov.

Lunchtillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in eller ringa för att se/höra om den enskilde mår bra.

Eftermiddagshjälp (0,33 tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov.

Eftermiddagstillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in eller ringa för att se/höra om den enskilde mår bra.

Middagshjälp (0,17 tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov.

Middagstillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in eller ringa för att se/höra om det enskilde mår bra .
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Tidig kvällshjälp (0,33m tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov.

Tidig kvällstillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in eller ringa för att se/höra om den enskilde mår bra.

Kvällshjälp (0,5 tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov.

-

Att tvätta sig/att klä av sig.

Kvällstillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in eller ringa för att se/höra om den enskilde mår bra.

Natthjälp (0,25 tim/dygn)
-

Förflyttning (ändra kroppsställning eller förflytta sig från en plats till en annan).

-

Att sköta toalettbehov

Natt-tillsyn (0,08 tim/dygn)
-

Att titta in för att se/höra om den enskilde mår bra.

Måltidsservice (ej angiven tid)
-

Hjälp att planera.

-

Hjälp att tillaga/värma.

-

Hjälp att ställa fram/servera.

-

Hjälp att finfördel maten.

-

Hjälp att inta mat och dryck.

Duschhjälp (0,75 tim/vecka)
-

Tillsyn vid dusch.

-

Hjälp att nå hygienprodukter.

-

Handräckning att tvätta sig.

-

Kroppsvård: hud, ansikte, naglar.

-

Hjälp med klädsel i samband med dusch.

-

Hårvård (ex. föna, rulla håret).

Daliga hushållssysslor (0,08 tim 2 ggr/dygn)
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-

Bädda/bädda upp sängen.

-

Ta ut sopor.

-

Ta in post.

-

Vattna blommor.

Städ (0,5 tim/tillfälle varannan vecka)
-

Dammtorka.

-

Dammsuga.

-

Skura.

-

Toalettstäd.

-

Att städa köksutrymmen.

-

Bädda rent i sängen.

Tvätt (0,5 tim/tillfälle 1 gång/vecka)
-

Samla ihop.

-

Tvätta/torka.

-

Vika/stryka.

Inköp/ärenden (ej angiven tid)
-

Att skaffa varor och tjänster

Ledsagning (ingen tidsåtgång anges)
-

Till och från matsal.

-

Till och från aktivering.

-

Till och från hälsocentral och sjukhus.

Aktivering och stimulans (1 tim/vecka)
-

Lek, spel och sport

-

Fysisk träning

-

Avslappning

-

Nöje, tidsfördriv

-

Att engagera sig i hantverk

-

Hobbies

-

Musik

-

Hjälp att hålla kontakt med familj, släkt, vänner och andra betydelsefulla personer för
den enskilde.
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Utredningsdokumentet – en mall
Ansökan
Ärendet aktualiserades av Anna Andersson 2014-02-17, undertecknad handläggare bokar
hembesök tillsammans med Anna Andersson till 2014-02-25. Vid senare hembesök
ansöker Anna Andersson om plats i särskilt boende enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL).
Vidare ansöker Anna Andersson även om hemtjänst i särskilt boende och redogör för
följande behovsområden:
Anna Andersson ger samtycke till att utredning inleds och att information får inhämtas.
Uppgifter till utredningen är hämtade från samtal med Anna Andersson vid hembesöket
2014-02-25 samt ex; tidigare utredningar, läkarintyg, kommunikation med annan aktör.

Närvarande
Vid hembesöket deltar Anna Andersson och undertecknad handläggare.

Bakgrund
Ex. Anna Andersson bor i en lägenhet om två rum och kök på andra våningen. Lägenheten
ligger centralt belägen i Arvidsjaur men saknar hiss. Anna Andersson är änka sedan tre år
tillbaka. Hon och maken Anders fick två gemensamma barn, två döttrar som båda bor i
Arvidsjaurs tillsammans med sina familjer. Barnbarn finns också. Anna har god och
regelbunden kontakt med sina närstående.
Nuvarande/tidigare boendesituation, sociala relationer, yrkesliv, intressen och annat som
sökande anser kan vara viktigt för personalen att veta.

Hälsosituation
Sjukdomar/diagnoser, vårdplaneringar, information från sjukhus/vårdcentral som kan vara
relevant för utredningen. Informationens ursprung anges alltid.
Tips! Nutrition, elimination, cirkulation/andning, hud, sömn, kommunikation, minne/oro,
läkemedelshantering, fallrisk.

Pågående insatser
Anna Andersson har sedan tidigare beviljats hjälp med (insatser).

Aktuell situation
Vad framkommer vid hembesöket/vårdplaneringen, vad är det Anna Anderson vill ansöka om och
varför?

– Lärande och tillämpande av kunskap
(t.ex. att lösa problem, fatta beslut)
– Allmänna uppgifter och krav (allmänna uppgifter och särskilda önskemål)
(t.ex. att genomföra daglig rutin, att hantera stress och andra psykologiska krav, krav och
önskemål, samtycke)
– Kommunikation
76

(t.ex. att ta emot meddelanden på olika sätt, att uttrycka sig på olika sätt, att konversera, att
använda kommunikationsutrustning, minnet, synen, hörseln, tal (afasi) och skriva).
– Förflyttning
(t.ex. att ändra grundläggande ställning, att behålla en kroppsställning, att lyfta och bära
föremål, handens finmotoriska användning, att gå, röra sig omkring på olika platser, att
använda transportmedel).
– Personlig vård
(t.ex. att tvätta sig, sköta kroppsvård, sköta toalettbehov, att klä sig, att äta, att dricka, att
sköta sin egen hälsa).
– Hemliv
(t.ex. att skaffa varor och tjänster, utföra hushållsarbete, att ta hand om hemmets föremål,
att bistå andra).
– Mellanmänskliga interaktioner och relationer
(t.ex. att skapa och bibehålla formella, sociala eller familjerelationer).
– Viktiga livsområden
(t.ex. utbildning, arbete och sysselsättning, grundläggande ekonomiska transaktioner).
– Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
(t.ex. samhällsgemenskap, rekreation och fritid, religion och andligt liv, att rösta vid
allmänna val).

Uppgifter inhämtade från andra
(t.ex. från närstående, olika professioner eller handläggarens egna iakttagelser).

Sammanfattning
Sammanfattning av ovanstående uppgifter samt vilka insatser som föreslås.
Biståndshandläggare kan efter samtal med Anna Andersson identifiera följande behov:
(exempel)
– att kunna tillkalla hjälp om behovet uppstår,
– att tillgodose behov av trygghet,
– att få en näringsrik och varierad kost m.m.)
Biståndshandläggare föreslår följande insatser för att tillgodose Anna Andersson behov:
(exempel)
– Trygghetslarm,
– Personlig omsorg, dagliga tillsynsbesök,
– Matdistribution med tillhörande matabonnemang m.m.)
Anna Andersson är nöjd med föreslagna insatser.

Bedömning
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den
enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så
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att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Undertecknad
handläggare bedömer att Anna Andersson har rätt till bistånd enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen (SoL). Genom beviljade insatser tillförsäkras Anna Andersson en skälig
levnadsnivå.

Målsättning med beviljat bistånd
Vilka är målen med att bevilja Anna Andersson bistånd, vad har Anna Andersson för egna
mål?

Kommunicering
Enligt 17§ förvaltningslagen har beslutet och utredningens innehåll kommunicerats med
Anna Andersson (datum). Beslutet går inte Anna Andersson emot.

Beslut
Se gemensamma beslutsformuleringar.

Uppföljning
5§ Socialnämnden ska regelbundet följa upp det eller de beslut om hemtjänstinsatser som
har fattats för en person med demenssjukdom som bor i särskilt boende.
Uppföljning av beslut om hemtjänstinsatser vid permanent boende i ett särskilt boende bör
göras fem till sju veckor efter det att personen flyttat in. Den bör därefter göras vid behov,
dock minst en gång per år.
Uppföljning genomförs vid ett hembesök hos den enskilde där även anhöriga kan delta.
Övriga deltagare kan vara kontaktperson, patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut,
sjukgymnast. I samband med uppföljning kontrolleras även att det finns en
genomförandeplan upprättad. Om inte kontaktar biståndshandläggaren respektive
boendechef och påtalar detta.
Genomförd uppföljning dokumenteras alltid i myndighetsjournal. Vid förändrade behov
och insatser aktualiseras en ny utredningsprocess och nya beslut fattas.

OBS! Avsnittet fylls på efter träff med boendechefer.
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Särskilt boende – andra riktlinjer
Angående specifika önskemål
Den enskilde har ingen oinskränkt rätt att få som han eller hon vill, men den enskildes
önskemål om boende ska så långt som möjligt respekteras. Det erbjudna boendet måste
dock alltid tillgodose det enskildes behov samt tillförsäkra denne en skälig levnadsnivå.
I Arvidsjaur kan man inte specifikt välja särskilt boende då alla är likvärdiga gällande bl.a.
personal, lokaler och boendets placering. Framkommer det en sådan önskan att specifikt få
välja ett boende görs delavslag av ansvarig handläggare. Vi tar hänsyn till önskemål vid
fördelning av boendeplatser, men vi kan inte lova det och inte heller bevilja det.

Väntetider
Socialnämnden tilldelar en boendeplats inom rimlig och skälig tid (vilket oftast sker inom
tre månader). Den enskilde tilldelas en lägenhet på Ringelsta eller ett rum i
gemensamhetsboende på Ringelsta, Ekan eller Länsmansgården som socialnämnden finner
motsvarar sökandes behov.

Om den enskilde tackar nej till tilldelad plats
Om behovet av insats kvarstår kan ett beslut om särskilt boende inte anses vara verkställt i
och med att det enskilde tackar nej till erbjudet boende. Beslutet anses verkställt när den
enskilde tackat ja till den erbjudna bostaden och flyttat dit. Att den enskilde tackar nej till
det erbjudna boendet kan bero på att boendet inte motsvarar den enskildes önskemål eller
att det inte är anpassat till den enskildes behov. Att den enskilde tackar nej till det erbjudna
boendet behöver därför inte innebär att förutsättningarna för biståndsbeslutet har ändrats.
Om den enskildes behov kvarstår, kvarstår även beslutet som ej verkställt. Nämnden kan
därmed inte återkalla det gynnande beslutet enbart av den anledningen att den enskilde
tackar nej till ett erbjudet boende. Det kan däremot vara möjligt att den enskilde tackar nej
för att behov inte längre föreligger eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. I de
fallen finns det möjlighet för nämnden att avsluta ärendet. Det bör då antecknas i den
enskildes journal när och av vilka skäl insatsen avslutas (SOSFS 2006:5).
Om den enskilde tackar nej till erbjuden boendeplats återkopplas detta till
biståndshandläggaren som dokumenterar i myndighetsjournalen att den enskilde tackat nej
och orsaken till varför man tackar nej. Biståndshandläggaren tar över kontakten med
enskilde och eventuella anhöriga.

Parboende
-

-

-

Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill
säga även boenden inriktade på personer med demenssjukdomar eller andra
speciella inriktningar.
Parboende kan verkställas i samma rum/lägenhet eller olika rum/lägenheter under
förutsättning att makarna upplever sig sammanbo. Vidare kan parboende enligt 4
kap 1c § SoL även verkställas så att den ena maken bor i särskilt boende och den
andra i trygghetsboende under förutsättning att båda boendeformerna är belägna i
samma byggnad.
En ansökan om medboende från den biståndsberättigade kan inte villkoras med att
den medboende måste behålla den tidigare bostaden eller avstå från
besittningsrätten.
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-

-

-

För en medboende utan beslut om insatser enligt SoL gäller inte bestämmelserna
om avgifterna och dokumentation i SoL. Inte heller gäller bestämmelserna om
sekretess och tystnadsplikt.
Sammanboende maka/make har i normalfallet rätt att överta en gemensam bostad
lägenhet efter dödsfall, även om det inte tillhör den kategori som har rätt till
boendet. Hyreslagstiftningen visar olika vägar att gå för att lösa de problem som
kan uppstå i sådana fall. Omständigheterna i varje enskilt fall är dock alltid
avgörande.
Det är viktigt att hålla isär tillämpningen av socialtjänstlagstiftningen och
hyreslagstiftningen. Vid parboende måste båda lagstiftningarna tillämpas.
För mer information läs ”Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende” – en
vägledning för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen. Det är även
aktuellt att lokala riktlinjer kring detta utformas och att beslut i nämnden tas för hur
regelverken skall tillämpas i vår kommun.

Helinackordering
Helinackordering tillämpas på samtliga boenden vilket innefattar samtliga måltider och
förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, pappershanddukar, tvättmedel, glödlampor med
mera. Matkostnaden per person i särskilt boende är för 2014 3070 kr.

Betalningsansvar
Betalningsansvarslagen trädde i kraft 1992. Lagen innebär ett kommunalt betalningsansvar
för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård,
inom landstingets slutna hälso- och sjukvård, som är utskrivningsklara och för vilka en
vårdplan finns upprättad. Kommunens betalningsansvar inträder tidigast fem dagar
alternativt trettio dagar (psykiatriska vården) sedan kommunen tagit emot kallelsen till
vårdplanering. Syftet med betalningsansvar är att patienter som av läkare är bedömda som
medicinskt färdigbehandlade inte ska behöva ligga kvar på vårdinrättningar. Kommunen
får betala ca 3 800 kr/dygn för personer som ligger kvar på avd 2 Arvidsjaurs hälsocentral.
För platser vid Piteå Älvdals- och Sunderbyns sjukhus är det betydligt dyrare.
För mer information kring detta ämne se gemensamma riktlinjer för samverkan –
samordnad individuell plan (2013). Du hittar dokumentet på hemsidan för Norrbottens
landsting eller kommunförbundet.
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SAMBA-gruppen
- Bevakning och förmedling av platser
Biståndshandläggarna fattar beslut om särskilt boende och registrerar beslutet i Treserva
under väntelista/boendeanmälan. Förmedling av platser gör biståndshandläggarna
tillsammans med MAS, arbetsterapeut och bokningsansvarig för korttidsboendet
KREHAB.
Tid: SAMBA-gruppen träffas varje fredag mellan 11:00 – 12:00.
Syftet med gruppen: Kollegiestöd vid placering och överblick av verksamheten då
gruppen har stort utbyte av varandras specifika kunskaper, erfarenheter och olika
yrkesroller.
Prioritering: Beslutsdatum. Vid särskilda och synnerliga skäl och när vi inte har en ledig
korttidsplats att ge kan en enskilde få gå före på grund av vård- och omsorgsbehov t.ex. om
personen befinner sig på en slutenvårdsavdelning och kommunen har betalningsansvar för
denna person. Beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL ska vara verkställda inom
rimlig och skälig tid efter att beslutet har fattats.
Vår målsättning är att det alltid ska finnas platser tillgängliga för de som beviljats särskilt
boende, dvs. inga ”proppar” i vårdkedjan. I verkligheten är det inte alltid så. Vi måste då
lösa problemet ändå. Får det inte att klara med maximerad hemtjänst i väntan på särskilt
boende beviljas en korttidsplats för att personen ska kunna få sina behov tillgodosedda.
Där ges den enskilde tillsyn, särskilt stöd, tillsyn, vård och omsorg av personal med
kompetens i väntan på permanent plats. Det kräver ett gott samarbete och förståelse mellan
alla inblandade aktörer.
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Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Rutiner vid boendeplaceringar och inflyttning
till särskilt boende
1. Boendecheferna meddelar administrativ handläggare när en ledig plats finns på
något av våra särskilda boenden och när rummet/lägenheten är inflyttningsklart.
Boendecheferna meddelar via mail i Treserva.
2. Inför SAMBA-gruppens möte på fredagar informeras deltagarna om vilka platser
som är lediga av administrativ handläggare. Administrativ handläggare meddelar
via mail i Treserva.
3. SAMBA-gruppen har möte på fredagar 11:00 -12:00 och förmedlar de lediga
boendeplatserna till de som är beviljade särskilt boende och väntar på plats.
4. MAS meddelar berörd boendechef och administrativ handläggare vem som ska
erbjudas den lediga boendeplatsen samt lämnar telefonnummer till den enskilde
och/eller anhöriga. Är MAS inte närvarande gör någon av biståndshandläggarna
detta.
5. Boendechefen ringer upp den enskilde och/eller anhöriga så fort som möjligt och
erbjuder den lediga boendeplatsen och bokar tid för visning av lägenheten/rummet.
Efter visning har den enskilde tre dagar på sig att bestämma om han/hon tackar ja
till boendeplatsen.
6. Tackar den enskilde ja till boendeplatsen meddelar boendechefen detta till de
administrativa handläggarna som dokumenterar detta i myndighetsjournalen
samt även vilket datum som den enskilde avser att flytta in. Vidare skickar
administrativ handläggare även ett hyreskontrakt till boendechefen för påskrift av
den enskilde. De tidigare beslutet om hemtjänst och/eller korttidsboende avslutas
och beslutet om särskilt boende och dess uppdrag skickas iväg till verkställande
enhet. Administrativ handläggare byter även huvuddistrikt.
7. Tackar den enskilde nej meddelar boendechefen detta skriftligt via mail i Treserva
till samtliga biståndshandläggare, det är av stor vikt att meddela varför de tackat
nej. Biståndshandläggarna tar därefter över ansvaret för dokumentationen, dialogen
med den enskilde och anhöriga i ärendet. Dokumenterar fortlöpande i
myndighetsjournal.
8. Efter inflyttning kallar boendechefen till välkomstsamtal för den enskilde. Där
närvarar vanligtvis den enskilde, närstående, god man, kontaktperson och
patientansvarig sjuksköterska. Välkomstsamtal sker vanligtvis inom två veckor
efter att den enskilde flyttat in.
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God man och förvaltare
Godmanskap är ett uppdrag som innebär att det gode mannen utför uppgifter för någon
annans räkning. Uppdraget är viktigt eftersom att tanken med det är att alla i Sverige ska få
lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått god man eller förvaltare kallas huvudman.
Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta han om det hon
eller han äger. Men det räcker inte alltid med god man för att hjälpa en person på ett bra
sätt. Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten ordna
en förvaltare.

När kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare?
Oftast är personen på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta
hand om sig själv. Vissa personer kan på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöva hjälp med något av ovanstående.
Godmanskap kan omfatta samtliga tre punkter eller enbart någon av dem. Den enskilde kan
själv ansöka om god man. Även anhöriga eller personal/socialtjänsten/andra vårdgivare
kan göra en ansökan om godman. Ansökan skickas till överförmyndaren eller tingsrätten.
Tingsrätten fattar sedan beslut. Beslutet om att få god man är frivilligt, men tingsrätten kan
även besluta om god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna fatta
beslutet. I så fall skaffar domstolen ett läkarintyg som beskriver personens hälsa. Rätten
ska också prata med personen i fråga om denne inte tar skada av att komma till
förhandlingen och förstår vad saken gäller.

Frivillighet
Den som får god man, huvudmannen, har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga.
Huvudmannen kan bestämma om vad den gode mannen ska och inte ska göra. Gode
mannen bör ses som ett biträde, någon som kan hjälpa till med de saker som huvudmannen
inte klarar av att sköta själv.
Gode mannen ska alltid höra med huvudmannen innan han företar en åtgärd, om det kan
ske. Vid vissa tillfällen t.ex. aktieköp eller upptagande av lån måste överförmyndaren
lämna sitt tillstånd. En god man måste alltid utgå från huvudmannens individuella behov.

Bevaka rätt
En god man ska se till att huvudmannen får den hjälp som denne är berättigad till. Det kan
gälla att ansöka om olika bidrag, LSS-insatser, överklaga beslut eller liknande. Det är
därför viktigt att den gode mannen är väl insatt i aktuella lagar och regler.

Förvalta egendom
Gode mannen ska sköta huvudmannens ekonomi. Det kan innebära att gode mannen tar
hand om pensionsinkomster och bidrag, betalar räkningar, förvaltar kapital, ger fickpengar
m.m. I förvaltningen ingår inte huvudmannens lön eller habiliteringsersättning. Gode
mannen ska föra räkenskaper och lämna in en årsredovisning till överförmyndaren.
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Sörja för person
Gode mannen ska se till att huvudmannen får god omvårdnad. Gode mannen ska ha god
kontakt med huvudmannen så att han eller hon kan bilda sig en uppfattning om vilka behov
som föreligger.

Skadestånd
Gode mannen ska omsorgsfullt fullgöra sitt uppdrag och alltid handla på det sätt som bäst
gagnar huvudmannen. Gode mannen kan bli ersättningsskyldig om han uppsåtligen eller
vårdslöst har orsakat skada.

Ersättning
Gode mannen har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Om huvudmannen har en inkomst
eller kapital som understiger två basbelopp betalar kommunen ersättningen.

Förvaltare
Om det inte räcker med den hjälp en god man erbjuder kan en förvaltare utses.
Förvaltarskapet kan vara begränsat till att gälla viss förvaltning. I stort sett gäller samma
regler för förvaltare som för gode män. Men huvudmannen förlorar sin
rättshandlingsförmåga och sin rätt att bestämma över förvaltarens åtgärder.

Överförmyndaren
Överförmyndaren utövar tillsynen. Om du är missnöjd med hur gode mannen fullgör sitt
uppdrag kan du anmäla detta till överförmyndaren. Överförmyndaren kan besluta om byte
eller entledigande av god man. Beslutet går att överklaga till tingsrätten. Överförmyndaren
står under tillsyn av socialstyrelsen.

Kontaktuppgifter
Nina Ask
Tillgänglig på kommunhuset på onsdagar.
10:00 - 12:00, telefon: 0960-155 16
Telefontid måndag och fredag 10:00 – 12:00.
E-post: overformyndare@arvidsjaur.se

Att ansöka om god man
Biståndshandläggarna kan vara behjälpliga när den enskilde själv vill ansöka om god man
genom att tillhandahålla ansökningsblanketten och informera om hur ansökan går till.
Biståndshandläggaren kan även själv göra en anmälan om behov av god man. Det finns
olika blanketter beroende på om det enskilde själv väljer att ansöka, om anhöriga vill
anmäla ett behov eller om socialtjänsten väljer att skicka in en anmälan. Ett läkarintyg
krävs ofta när det gäller den enskildes egen ansökan och anhörigas ansökan.
-

-

Anmälan görs skriftligen på en särskilt blankett som finns på kommunens hemsida.
Biståndshandläggaren bifogar även ett skriftligt yttrande med motivering om varför
den enskilde anses vara i behov av god man, ditt perspektiv som handläggare. Mall
för yttrande går att finna i tidigare ärenden, fråga dina kollegor.
Anmälan och socialtjänstens yttrande läggs därefter i ett kuvert och skickas till
Överförmyndare Nina Ask.
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Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken, för dig som har svårt att
förflytta dig och nyttja ordinarie transportmedel. Transportform anpassas efter individuella
behov, och det är din kommun som enligt lag (1997:736) ansvarar för verksamheten i din
kommun.
Färdtjänst kan beviljas efter ansökan till den som har ett psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning varaktigt mer än sex månader och stora svårigheter att använda
allmänna kommunikationer.

Mål
Aktivt verka för att kollektiva trafiken ska vara mer tillgänglig för personer med
funktionshinder.

Riktlinjer
Den sökande ska vara mantalsskriven i kommunen.
Den sökande ska vara lägst 10 år.
Den sökandes funktionsnedsättning ska vara varaktigt mer än sex månader.
Den sökande ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med
allmänna kommunikationer.
Har personen med en funktionsnedsättning behov av hjälp under resan kan färdtjänst med
ledsagare beviljas.
Antalet resor i kommunen är obegränsat när man beviljats färdtjänst.
Finns kollektivtrafik som är anpassad för personen med funktionsnedsättning på den
sträcka som den enskilda har ett behov av att resa ska detta nyttjas i första hand och även
vilka andra behov den enskilde har av att resa. Färdtjänst med taxi till och från buss kan
vara ett sätt att resa.
Har den enskilde ett behov av att resa till en närliggande kommun hänvisas man till att
ansöka om riksfärdtjänst.
Ska den färdtjänstberättigande vistas tillfälligt i en annan kommun gäller kommunens
färdtjänst. Särskilt intyg utfärdas och kommunen debiterar egenavgiften direkt från den
enskilde efter faktura från färdtjänstutföranden i den tillfälliga besökskommunen.
Tillstånd för färdtjänst får utfärdas längst för två år därefter omprövning, förutom de
generella tillstånden för gruppbostäder för demenssjuka och sjukhem vilket gäller
tillsvidare. Har inte den färdtjänstberättigade nyttjat sitt tillstånd under det senaste året
dras tillståndet in efter samråd med den enskilde eller dennes företrädare.
Färdtjänst kan beviljas för speciell tid ex. vinterhalvåret, eller begränsas ex. till och från
buss, under del av året, en viss sträcka.
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För arbetsresor med färdtjänst ska personen med en funktionsnedsättning uppfylla krav för
färdtjänst.
Den sökande ska ha arbete eller studier som är varaktigt i minst tre månader, och inte
kunna tillgodose behovet på annat sätt, ex. genom egen bil, samåkning, taxi fram till buss
eller annan huvudmans ansvar.
Tillstånd för specialfordon kan ges om den enskilde inte kan åka vanlig taxi.

Ledsagare/vårdare och medresenär
Ledsagare/vårdare = den som skall assistera den färdtjänstberättigade, ska framgå av
beslut och färdtjänstblock.
Medresenär = Person/er som påbörjar och avslutar resan i sällskap med
färdtjänstberättigad person.

Avgifter för färdtjänst
25 % av den totala resekostnaden, dock högst 120 kr enkel resa och lägsta avgiften 40 kr
per enkelresa. Betalas direkt till taxichauffören.
Vid samåkning delar de färdtjänstberättigade på egenavgiften beroende på hur många de
är. Medresenär som inte är förtjänstberättigad betalar samma egenavgift direkt till
chauffören som den färdtjänstberättigande.
Ledsagare/vårdare åker alltid gratis.
Barn till färdtjänstberättigad under sju år åker gratis.
Den som är berättigad till arbetsresor betalar motsvarande kostnad för periodkort på buss
för den avsedda sträckan personen ska åka.. Kostnaden räknas fram per enkel resa.
Resande inom tätorten betalar50 % av lägsta egen avgiften. Avgiften gäller även för barn
som beviljats färdtjänst.
Det är inte tillåtet med väntetid under pågående färdtjänstresa.

Ansökan
Ansökan om färdtjänst görs på speciell blankett. Läkarintyg kan begäras och förtryckt mall
finns för ändamålet. Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst görs hos administrativ
handläggare (tel: 157 15 eller 157 25) på Arvidsjaurs kommun, socialkontoret, 933 81
Arvidsjaur.
Ansökan kan även lämnas in till biståndshandläggare och LSS-handläggare: över 65 år till
Äldreomsorgens utredare och de som är under 65 år till Avdelningen för
funktionshindrades utredare. Detta sker oftast under semesterperioderna.
Färdtjänstberättigad beställer resan på ordinarie beställningscentral som har
telefonnummer: 0926-756 77.
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Beställning bör göras under följande tider:
Måndag - fredag

06.00-20.00

Lördag (inkl. helgdagar före lördag, söndag och helgdagar)

10:00 – 15:00

Söndag (inkl. helgdagar före vardag)

10.00-20.00

Övriga tider tas beställningarna emot av samarbetande beställningscentral.

Riksfärdtjänst
Är till för den som har ett svårt funktionshinder och måste resa på ett dyrare sätt än normalt
Enligt lagen om riksfärdtjänst kan denna insats beviljas till de allra svårast
funktionshindrade för resor inom Sverige, från en kommun till en annan.
Om behov av ledsagare för resans ändamål föreligger kan dennes resekostnad tillgodoses.
Regeringen har tagit beslut 1996-11-14 och fastställt egenavgifter vid resa med
riksfärdtjänst.
Ansökan samt beslut görs på färdigtryckt blankett som återfinns i den gemensamma sociala
funktionen i dataprogrammet. Administrativ handläggare sammanställer och för statistik på
antal riks och färdtjänstresor.
Utredningsdokument på färdtjänst
dokumentsammanställningen i Treserva.

och
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beslut

av

riksfärdtjänst

finns

i

Datum

Arvidsjaurs kommun

990423, rev 080122, 120202

Handläggare

Pernilla Berggren & Ann-Sofi Levander

Rutiner för klagomålshantering
inom Socialförvaltningens verksamheter
Systematisk klagomålshantering är en metod för att identifiera förbättringsområden, följa
upp och säkra kvalitet. Klagomålsrutinerna omfattar verksamhetens aktiviteter/insatser,
lokaler/miljöer, arbetssätt, etiska förhållningssätt, grupper, enskilda medarbetare etc.
Rutinerna gäller inom alla Socialförvaltningens verksamheter, och de skall vara kända av
alla medarbetare, verksamhetsansvariga har att tillse att detta följs.
Särskild klagomålsblankett finns, se bilaga. Klagomålsblanketten skall finnas tillgänglig i
all verksamhet, och ifyllas i när klagomål framförs. Blanketten ska fånga upp vad
klagomålet avser, orsaker och vidtagna åtgärder samt planerad uppföljning.
Den som framför klagomålet ska behandlas med respekt och inte ifrågasättas, och
förhållningssättet hos den som tar emot klagomålet ska präglas av empati så att den som
föramför klagomålet känner att upplevelsen tas på allvar. Den som tar emot klagomålet får
alltså inte ifrågasätta eller försvara något, utan endast dokumentera det som framförs.
Därefter lämnas klagomålsblanketten till verksamhetsansvarig, vilken ansvarar för att
utifrån klagomålets art vidta de åtgärder som behövs både på kort och lång sikt.
Verksamhetsansvarig delger därefter socialchef och socialnämndens ordförande
klagomålet samt vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras.
Den som lämnat klagomålet ska erhålla skriftligt eller muntligt svar från verksamheten.
Socialchef ansvarar för att årligen sammanställa inkomna klagomål samt vidtagna åtgärder
till Socialnämnden.
Om klagomålet gäller hälso- och sjukvård ska kopia sändas till MAS.
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Arvidsjaurs kommun

Klagomålsrapport inom socialförvaltningens
verksamheter
Från enskild eller närstående.
Namn:.......................................................................................................................................
Adress: .....................................................................................................................................
Händelsedatum: .......................................

Telefon: ........................................................

Klagomålet avser (typ av insats, datum)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Orsak till klagan
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................
Ort och datum
.................................................................
Rapporten upprättad av
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Arvidsjaurs kommun

Åtgärder
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Underskrift
…………………………………………………

Återkoppling har lämnats till den klagande: Ja

Verksamhetsansvarig informerad
Socialchef informerad
MAS informerad
Socialnämnden informerad

Nej

Datum __________

Datum __________
Datum __________
Datum __________
Datum __________
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Datum

Arvidsjaurs kommun

970201, rev. 020214, 030130
050705, 080229, 080820, 120208

Handläggare

Pernilla Berggren & Ann-Sofi Levander

Lex Sarah
Anmälningsplikt gällande övergrepp och
missförhållanden
Nedanstående riktlinjer bygger på SoL (2001:453), LSS (1993:387), SOSFS 2011:5, och
omfattar personer verksamma inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om
stöd och service till vissa funktionshindrade samt vid Statens institutionsstyrelse.
Syfte
Med missförhållanden som ska rapporteras avses utförda handlingar samt handlingar som
någon av försummelse eller andra skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har
inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska
eller psykiska hälsa. Även uppenbara och konkreta risker för missförhållanden ska
rapporteras.
Syftet med anmälningsskyldigheten är att komma tillrätta med och skydda från
missförhållanden samt bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet. Lagstiftningen
ska också vara ett stöd för att personal och andra verksamma ska kunna anmäla allvarliga
missförhållanden utan rädsla för repressalier. Bestämmelserna benämns allmänt Lex Sarah.
Anmälan ska göras redan vid misstanke om missförhållanden.
Den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning eller
deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Socialtjänsten är skyldig att anmäla
missförhållanden samt risker för missförhållanden.
Lagstiftningen innebär en skyldighet att medverka till att enskilda får god omvårdnad, gott
stöd, god service och lever under trygga förhållanden, den enskilde och dennes
levnadsförhållanden ska stå i centrum för de åligganden som följer av bestämmelsen.
Alla missförhållanden skall noggrant dokumenteras så att riskfaktorer kan identifieras och
upprepning förebyggas.
Vad menas med övergrepp och/eller missförhållanden?
Kort kan sägas att det som avviker från lag, praxis, ledningssystem (rutiner, riktlinjer)
politiska beslut samt ”god sedvana” utgör missförhållanden. Anmälningsskyldigheten
omfattar alla förekommande delar i kedjan, från aktualisering till verkställighet.
Exempel på missförhållanden som ska anmälas enligt Lex Sarah
 Fysiskt våld (t.ex. slag, nypningar, fasthållning).
 Psykiska övergrepp (t.ex. kränkningar, hot, trakasserier, inlåsning, användning av
tvång).
 Försummelse (t.ex. otillräcklig föda, bristande hygien, brist i tillsyn, underlåtenhet).
 Ekonomiska oegentligheter (t.ex. stöld, förskingring).
 Sexuella övergrepp.

91

För att missförhållandet i juridisk mening ska betraktas som ett allvarligt missförhållande
och anmälas till Socialstyrelsen ska det ha inneburit allvarligt hot mot eller allvarliga
konsekvenser för den enskildes liv, hälsa eller säkerhet. Även uppenbara och konkreta
risker ska anmälas till Socialstyrelsen. Den enskildes beroendeställning skall alltid
beaktas. I varje enskilt fall ska en bedömning göras huruvida händelsen inneburit hot mot,
eller allvarliga konsekvenser för den enskilde. Denna bedömning görs av MAS och/eller
socialchef.
Lokala rutiner rörande Lex Sarah
Var och en som fullgör uppgifter inom Socialtjänsten ska inom ramen för sitt yrkesansvar
vaka över att enskilda får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden, samt
anmäla misstänkta och kända missförhållanden till verksamhetsansvarig.




















Den som uppmärksammar eller får kännedom om misstänkta övergrepp och/eller
missförhållanden, ska muntligt eller skriftligt genast rapportera detta till
verksamhetsansvarig. Rapportering kan också göras direkt till Socialstyrelsen.
Om den som ansvarar för att ta emot anmälningar själv berörs av innehållet, görs
anmälan direkt till Socialchef, MAS, Socialnämnd och/eller Socialstyrelsen. Den
nämnd som har tagit emot en rapport om ett missförhållande eller en risk för ett
missförhållande bör ge information om den mottagna rapporten till den nämnd som
har beslutat om insatsen för den enskilde, om det är en annan nämnd än den som
bedriver verksamheten. (SOSFS 2011:5 allmänna råd i 4 kap under rubriken
Kommunal verksamhet).
Rapportering kan göras anonymt men anmälaren anses då inte ha fullgjort sina
åligganden.
Mottagare av rapport och/eller verksamhetsansvarig har skyldighet att omedelbart vidta
åtgärder för att förhindra upprepning/fortsatta missförhållanden.
Utredning påbörjas och dokumenteras (på blankett nedan) samma arbetsdag som
rapport inkommit. Mottagare av rapport ansvarar för att så sker, vid jäv-situation ska
utredningen överlämnas till tjänsteman som ej bedöms jävig. Utredningen betraktas
som påbörjad i och med att rapport mottagits och dokumenterats. MAS kan vara
behjälplig med råd om lämpliga utredningsåtgärder.
Den som mottar rapport skall, samma dag som denna mottagits, se till att rapporten
diarieförs.
Den som mottar rapport skall, samma dag som rapport mottagits, i den enskildes akt
dokumentera datum och rapportens diarienummer.
Mottagare av rapport/verksamhetsansvarig informerar samma dag som
missförhållandet kommit till dennes kännedom socialchef och MAS om det inträffade,
informationen kompletteras snarast med skriftlig rapport.
Socialchef ansvarar för att till socialnämnden rapportera att anmälan inkommit, samt
sedan utredningen slutförts redovisa denna, vidtagna åtgärder och beslut till
socialnämnden.
Eventuella massmediala kontakter hänvisas till socialchef.
Verksamhetsansvarig åläggs att ombesörja nödvändigt stöd till berörd personal i
enlighet med Arbetsmiljölagen (1977:1 160) samt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
1999:7, AFS 2001:1, AFS 2003:4).
Om det finns anledning att misstänka att inträffad händelse innefattar brottslig handling
ska polisanmälan genomföras i samråd med socialchef och/eller MAS.
Beslut som avslutar utredningen fattas av socialchef i samråd med MAS.
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Den som avslutar utredningen, dvs. socialchef, skall se till att den fullständiga
utredningen med beslut diarieförs.
Den som avslutar utredningen, dvs socialchef, ska i den enskildes akt dokumentera
datum diarienummer samt att utredning avslutats.
Allvarliga missförhållanden, såväl utförda handlingar som handlingar som någon av
försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit
ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskilds liv, säkerhet
eller fysisk eller psykisk hälsa ska anmälas till Socialstyrelsen. Även påtaglig risk för
allvarligt missförhållande ska anmälas till Socialstyrelsen, risken ska vara uppenbar
och konkret.
Respektive verksamhetsansvarig är skyldig att vid nyanställning och därefter årligen
muntligt och skriftligt informera om rapporteringsskyldigheten.
Socialchef ansvarar för att årlig redovisning av upprättade rapporter sänds till
Socialstyrelsen, samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmälningarna.

Ort och datum

________________________
Underskrift anställd

__________________________
Underskrift verksamhetsansvarig
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Datum

Arvidsjaurs kommun

Rapport missförhållanden/övergrepp "Lex Sarah"
Rapport avser verksamhet:__________________
SoL
LSS
Rapport mottagen av

Datum

Rapporten avser: Man
Födelseår:_________

Kvinna

Rapportörens namn

Vad består missförhållandena/risken av? Vad har hänt? Vad hade kunnat hända?

När och hur upptäcktes det inträffade?

Vilka åtgärder har vidtagits akut?
Ange datum och ev klockslag för vidtagna åtgärder samt vem som ansvarar för utförande och uppföljning.

Verksamhetsansvarig informerad
Socialchef informerad
MAS informerad
Socialnämnden informerad
Anmälan till Socialstyrelsen

Datum __________
Datum __________
Datum __________
Datum __________
Datum __________

Datum:…………………..
Utredare………………………………………………………………………….
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Datum

Arvidsjaurs kommun

Utredning av missförhållanden/övergrepp "Lex Sarah"
Utredningen inleds samma arbetsdag som anmälan tas emot.

Mottagen rapport diarieförd:

Datum __________ Diarienummer__________

Ange tydligt




När handlingen upprättats.
Varifrån respektive uppgift kommer.
Vad som utgör faktiska omständigheter respektive bedömningar.

Utredning avser verksamhet:__________________
SoL
LSS
Skriftlig rapport bifogad
Rapport mottagen av
Datum
Rapportörens namn

Bedömning om jäv enligt Kommunallag 1991:900 samt lokala föreskrifter

Mottagare av rapport bedöms jävig
Ja

Nej

Om ja, ange namn på person som utredningsansvaret överlämnats till

Anmälan avser: Man
Födelseår:__________

Kvinna

Vad består missförhållandena av? Vad har hänt? När och hur upptäcktes det inträffade?

Vad har framkommit vid utredning? Varför inträffade händelsen?
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Vilka åtgärder har vidtagits akut?
Ange datum och tid för vidtagna åtgärder samt vem som ansvarar för utförande och
uppföljning.

Vilka åtgärder har vidtagits för att förebygga upprepning på kort och lång sikt?
Ange datum och tid för vidtagna åtgärder samt vem som ansvarar för utförande och
uppföljning.

Verksamhetsansvarig informerad
Socialchef informerad
MAS informerad
Socialnämnden informerad
Anmälan till Socialstyrelsen

Datum __________
Datum __________
Datum __________
Datum __________
Datum __________

Datum:…………………..
…………………………………………………………………………….
Utredare
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Datum

Arvidsjaurs kommun

Beslut avslutande av utredning missförhållanden/övergrepp
"Lex Sarah"
Om missförhållandet/risken bedöms som allvarlig ska anmälan göras till
Socialstyrelsen, så även om vidtagna åtgärder ej bedöms som tillräckliga.
Mottagen anmälan diarieförd:

Datum __________
Diarienummer __________

Anmälan avser:
Födelseår:_____________

Man

Kvinna

Nedan ska följande beaktas och skriftligen motiveras.
Är missförhållandet att betrakta som

Fel/brist
Allvarligt missförhållande

Motivering

Bedöms vidtagna åtgärder som tillräckliga för att avhjälpa missförhållandet och
förhindra upprepning?
Ja
Nej
Motivering

Om missförhållandet/risken bedöms som allvarlig ska Socialnämnden anmäla det
inträffade till Socialstyrelsen, anmälan ska göras på särskild blankett som finns på
Socialstyrelsens hemsida.
Beskriv vidtagna åtgärder
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Information till berörda
I vilken omfattning och när den enskilde och/eller dennes närstående ska informeras/har
informerats om anmälan, utredning, beslut och åtgärder samt vilket stöd som
planeras/tillhandahållits.

Beslutet diariefört
Socialnämnden informerad
Anmälan till Socialstyrelsen

Datum __________
Datum __________
Datum __________

Datum:…………………..
………………………………………………………………………………………………
………
Socialchef
MAS
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Lex Maria
Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada till Socialstyrelsen. Denna regel kallas Lex Maria.
Lex Maria som en del i avvikelsehanteringen. Vid en negativ händelse eller ett tillbud skall
en bedömning snarast göra om det inträffade också skall anmälas till Socialstyrelsen enligt
Lex Maria.
Händelser som bör föranleda en anmälan kan till exempel vara fallskador som lett till
allvarliga konsekvenser för patienten som föranletts av brister i samband med
undersökning, vård eller behandling.
Förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpediering.
Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård behandling eller rehabilitering som
varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Sådana som orsakats i brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet med
olika vårdenheter.
Den som svarar för anmälningsskyldigheten bör ha en sådan position i organisation att han
eller hon har möjlighet att göra jämförelser mellan anmälningsfall och delta i
patientsäkerhetssarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Avvikelsehantering
Avvikelse är en icke förväntad händelse som medfört eller kunnat medföra skada (risk för).
All personal som arbetar i vården är skyldig att rapportera avvikelser, som har betydelse
för en god och säker vård till sin personalledare.
Blankett finns på varje enhet som är avsedd för ändamålet (dokumenteras i Treserva).
Avvikelserapporten skrivs i samband med händelsen, av den som varit med om det
inträffade, eller av den som upptäcker felet – avvikelsen, oavsett personalkategori.
Landstinget/Primärvården har ansvar för den medicinska vården i eget hem.
Avvikelserapporter inlämnas till personalledare som skriver under och skickar vidare till
ansvarig distriktssköterska på vårdcentralen i Arvidsjaur. Tillsammans med berörd
personal går de igenom vad som har hänt. Personalledaren behåller en kopia.
Distriktssköterskan överlämnar originalet till sin chef.
Personalledare och distriktssköterska samverkar i behandlingen av avvikelserna.
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Exempel på avvikelser:
Läkemedelshändelser, såsom – utebliven dos (glömt att ge).
För stor dos, för liten dos, förväxling av omsorgstagare, förväxling av läkemedel,
felaktigheter i ordinationen, iordningställandet, överlämnandet, förvaring, fel i
dosförpackade läkemedel.
Omvårdnadshändelser, brister i tillsynen, uppkomst av trycksår, nutrition (onormal
viktminskning, intorkning). Utebliven eller felaktig utförd behandling/ordination.
Informationsöverföring - otillräcklig information eller instruktion mellan
personalgrupper och/eller till omsorgstagare/närstående.
Brister i samverkan med annan vårdgivare t.ex. vård i livets slut.
Iakttagna skador eller risker vid tillämpning av metoder eller rutiner som är i
allmänt bruk.
Otillräckliga resurser för verksamhetens bedrivande, exempelvis; kompetens,
bemanning, lokaler eller utrustning.
Vissa infektioner som har uppstått i vården och omsorgen.
Alla händelser av fall.
Fallskada.
Medicinsk händelse/hjälpmedel, felaktig funktion/konstruktion, felaktig
användning, felaktigt underhåll.
Skadad av annan omsorgstagare
Klagomål inom HSL.
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45-Timmars regel
Förslag skrivet av Maria Rådman på uppdrag av Henning Åhman tidigare ordförande i
socialnämnden gällande 45 timmars hemtjänst per vecka eller särskilt boende. Nämnden
beslutade införa dessa 2012-09-20.
Riktlinjer för Maximalt 45 timmars hemtjänst per vecka eller särskilt boende:
Biståndssökande ska erbjudas max 45 timmars hemtjänst per vecka, om behovet överstiger
45 timmar erbjuds plats vid särskilt boende. Erbjudandet kan ske vid ny brukare eller vid
en ombedömning.
Biståndssökande som erbjuds plats vid särskilt boende ska så snart som möjligt kunna
tilldelas en bostad/lägenhet. Den sökande har förtur till bostad/lägenhet inom kommunens
särskilda boende.
Vid vård i livets slutskede kan, vid behov, gränsen om max 45 timmar hemtjänst frångås.
Det ska då finnas ett läkarutlåtande om att vård vid livets slutskede föreligger. Därefter
beslutar utredaren, oavsett behov av antal insatstimmar, bistånd för högst en månad. Om
behovet kvarstår efter en månad kan biståndet förlängas, dock högst med ytterligare en
månad. I de fall där det är aktuellt med ytterligare förlängning förs ärendet upp till
socialnämnden för beslut.
Vid temporärt behov av utökad hemtjänst kan utredaren ge bifall för högst tre veckor.
Behov av utökad hemtjänst utöver tre veckor kan beviljas efter samråd med socialchefen
och områdeschefen i hemtjänsten.
Socialnämnden har möjlighet att bevilja bistånd utöver 45 timmar i extra ordinära ärenden.
Extra ordinära ärenden är ärenden där utredarens beslut om max 45 timmar inte accepteras
av den enskilde och att det samtidigt föreligger särskilda omständigheter.
Om den enskilde utifrån sin totala funktionsnedsättning har behov av dubbelbemanning
ska den totala summan av antalet timmar räknas in i max 45 timmars hemtjänst.
Ett avslag på mer än 45 timmars hemtjänst ska grundas på att de enskilde uppnår skälig
levnadsnivå i vård- och omsorgsboende (4 kap SoL) samt med hänvisning till nämndens
beslut. Om nämnden väljer att besluta om max 45 timmars hemtjänst och ett sådant beslut
överklagas ska i enlighet med gällande beslut max 45 timmar beviljas.
I de fall där 45 timmar hemtjänst inte räcker till men där den enskilde väljer att bo kvar i
hemmet med de beviljade 45 timmar hemtjänst ska utredaren i samråd med den enskilde
besluta om vilka insatser som ska prioriteras.
Vid utskrivning från sjukhus ska målet alltid vara att den enskilde går hem till sin
hemadress. För att undvika betalningsansvar kan utredaren ge bifall till mer än 45 timmars
hemtjänst för max en månad. Om behovet av mer än 45 timmars hemtjänst kvarstår ska
ärendet beslutas i nämnden. I avvaktan på nämndens beslut kan utredaren ge bifall till
ytterligare en månad.

101

Litteratur
Biståndshandläggarna har bland annat följande litteratur att tillgå på kontoret;
Bergstrand, Bengt Olof (2010). Socialtjänstlagen 2010. Höganäs: Komlitt
Clevesköld, Lars, Lundgren, Lars & Thunved, Anders (2011). Handläggning inom
socialtjänsten. 15., [omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten: [individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]. 3. uppl. (2010). Stockholm:
Socialstyrelsen, Tillgänglig på Internet:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18067/2010-6-13.pdf
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten [Elektronisk resurs] : [individoch familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]. (2006). Stockholm:
Socialstyrelsen, Tillgänglig på Internet:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9408/2006-1014_20061014.pdf
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010: stöd för styrning och
ledning. (2010). Stockholm: Socialstyrelsen, Tillgänglig på Internet:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-1.pdf
I övrigt finns mycket information att tillgå på nätet samt att handläggarna har
tillgång till JP-Socialnet för att hålla sig ajour med senaste nytt inom sociala rättsfall.

102

