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Motionssvar, motion 12/2018 om förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten 

 

Sammanfattning av motionen 

Centerpariet i Robertsfors har tidigare föreslagit kommunen att införa möjlighet till förenklat 

beslutsfattande för hemtjänstinsatser till äldre. Detta förslag röstades ned av dåvarande 

majoritet med hänvisning till att det var olagligt. 

 

Äldre personer kan uppleva biståndsbedömning som både krångligt och omständigt. För 

många kan det i början kännas lite kränkande att någon ska komma in i ens hem och utreda 

behov och granska hemmiljön. 

 

Genom lagändring som träder i kraft den 1 juli 2018 får kommunstyrelsen erbjuda hemtjänst 

till personer utan föregående biståndsprövning.  

 

Centerparitet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk och föreslå kommunfullmäktige 

om införandet av förenklad biståndsbedömning för äldre när det gäller hemtjänstinsatser. 

 

 

Ändring i socialtjänstlagen från och med 1 juli 2018 

Till socialtjänstlagen införs från och med den 1 juli 2018 en ny paragraf, 4 kap 2a§, med 

följande lydelse: 

2 a §/Träder i kraft I:2018-07-01/ Socialnämnden får utan föregående behovsprövning 

erbjuda hemtjänst till äldre personer. 

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om: 

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,  

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och 

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §. 

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas 

kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §. Lag (2018:669) 



Av förarbetena till denna lagändring framgår att ett viktigt syfte med ändringen är att stärka 

den enskildes självbestämmande, delaktighet och medinflytande när det gäller insatsernas 

utförande och den löpande uppföljningen. Förenklat beslutsfattande gör det också möjligt 

för äldre personer att snabbare och enklare få hjälp. Besluten kan hållas mer generella 

avseende innehåll för att löpande kunna justeras vid uppföljning. Vidare framgår att det är 

mycket viktigt att den enskilde alltid har rätt att ansöka om bistånd enligt den 4:1 SoL, som 

medför utredning samt ett beslut som är överklagningsbart. För att rättsäkerheten och 

medinflytandet ska uppnås är det mycket viktigt med tydlig information till den enskilde.  

 

Vilka insatser kan bli aktuella? 

Enligt 4 kap 2a§ Socialtjänstlagen får nämnden utan föregående behovsprövning erbjuda 

hemtjänst till äldre personer. Enligt socialstyrelsens termbank avses med hemtjänst: bistånd 

i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.  

Service är till exempel praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på 

post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.  

Personlig omvårdnad avser insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska och 

psykiska och sociala behov. Detta kan till exempel innebära hjälp med att äta och dricka, klä 

sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara ledsagning eller andra 

insatser som behövs för att bryta isolering eller insatser för att den enskilde ska känna sig 

trygg och säker i det egna hemmet. Trygghetslarm är också en sådan insats som innefattas i 

begreppet hemtjänst.  

Det är upp till varje kommun att besluta om denna paragraf ska tillämpas, vilka kriterier som 

i så fall ska gälla för att erhålla bistånd utan behovsprövning samt vilka insatser som ska 

omfattas. 

 

Ekonomi 

Av förarbetena framgår att det inte finns något som tyder på att en friare form av 

handläggning automatiskt skulle påverka den totala efterfrågan av hemtjänst så att den 

samlade kostnaden skulle öka. Däremot finns erfarenheter från Linköpings kommun att en 

mer lättillgänglig äldreomsorg inte ökar kostnaderna. Här kan dock förutsättningarna skilja 

sig väsentligt åt beroende på kommunens storlek, vilka insatser som omfattas etc. Förenklat 

beslutsfattande bör dock kunna leda till att det administrativa arbetet till viss del kommer att 

minska.  

 

 

 

 

Bedömning 



Förenklat beslutsfattande för hemtjänstinsatser bör kunna leda till att äldre snabbare och 

enklare kan få hjälp, får mer inflytande över de insatser de erhåller vilket bör leda till en 

högre brukartillfredsställelse.  

 

Farhågor inför detta kan vara att rättsäkerheten blir bristfällig då beslut enligt 4:2a SoL inte 

är överklagningsbart. Detta kan mötas med tydlig information om att den enskilde alltid har 

rätt att ansöka om bistånd enligt 4:1 SoL vilket också tydligt formuleras i 4:2a SoL 

 

Det är svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser detta kan medföra för kommunen. 

Erfarenheter från andra kommuner ger inte stöd för att kostnaderna skulle öka. Dock 

kommer dessa erfarenheter i huvudsak från en större kommun som kan ha större möjlighet 

att effektivisera sin administration än vad en mindre kommun som Robertsfors har.  

 

Vissa bistånd fattas redan idag utan biståndsprövning och bedömningen görs att det finns 

fler typer av insatser som skulle lämpa sig väl för förenklat beslutsfattande. Det är dock 

viktigt att ett tydligt regelverk tas fram där det är tydligt vilka insatser som kan vara aktuella, 

vilka kriterier som ska vara uppfyllda samt hur information till den enskilde säkerställs.  

 

Förslag till beslut 

Att Sociala utskottet tillstyrker motionen. 

 

 

 

Jhonas Nilsson  

Socialchef 

 

 

 






