


Om förenklat 

beslutsfattande och 

särskilda 

boendeformer för 

äldre 

(Ds 2017:12)

Utredare: 

Kent Lövgren



Förslaget i DS 2017:12 – förenklad 

handläggning

• Erbjuda insatser utan biståndsdömning enl. 4 kap. 2 § SoL

• Hemtjänst, Trygghetslarm, Matservice, Korttidsplats, Samtalsstöd

• Utgå från kommunala riktlinjer

• Gäller äldre – men ingen nationell åldersgräns

• Enskilde ska informeras om möjlighet att påverka insatserna, hur 

uppföljning sker samt om möjlighet att ansöka om bistånd enl. 4 kap. 1 

§ SoL

• Dokumentations- och avgiftsregler enl. SoL gäller

• Möjlighet men inte skyldighet för kommunen att erbjuda insatser utan 

biståndsprövning



Motiv till förslaget

• Förenkling för den äldre

• Ökat inflytande för den äldre

• Minska onödig administration

• Förenklad biståndsbedömning idag ”olagligt” (ex dom mot Linköping)

• Ca 110 kommuner tillämpar förenklad biståndsbedömning (Vårdanalys 

2012)

• 64 kommuner avbrutit p g a oklar lagstiftning eller ökade kostnader(SKL 

2016)

• 13 kommuner avstått p g a oklar lagstiftning( SKL 2016)

• Ingen känd information om kvalitetsbrister p g a förenklad 

biståndsbedömning



Linköpings kommuns förslag på 

synpunkter:

• Tillstyrker förslaget i DS 2017:12

• Förslaget överensstämmer i stora delar med hur 

Linköpings kommun arbetat och utifrån andra 

kommuners/forskningens erfarenheter.

• Underlättar införandet av ny betalningsansvarslag

• Uppföljningsansvaret bör preciseras

• Statistik/nationella brukarundersökningar mm bör 

omfattas 

• Förslaget berör äldre men önskvärt vore om det 

var möjligt även för andra åldrar/behov.  



Förslag – översyn av särskilda 

boendeformer

• Möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som behöver stöd 

och hjälp i boendet, och annan lättåtkomlig service

• Skapar ett tydligt utrymme för så kallat ”mellanboende” inom ramen för 

begreppet särskild boendeform för äldre

• Är möjligt redan idag, men kravet på dygnet runt-bemanning och 

ansvaret  för hälso- och sjukvård har lett till nuvarande praxis 

• Frivilligt för kommunen

- Kommunen ges befogenhet att inrätta ”serviceboende”

- Kommunen får fler verktyg



Målgrupp för den nya boendeformen

• Äldre med hemtjänst som inte längre känner sig trygga i det vanliga 

boendet

• Ett serviceboende som kan erbjuda gemenskap, aktiviteter och 

gemensamma måltider

• Inte krav på bemanning dygnet runt, och inget ansvar för HSL, enligt 

SÄBO

• Stöd, hjälp och service får ordnas på samma sätt som hemtjänst och 

hemsjukvård

• Ansökan och individuell behovsbedömning

• Socialtjänstförordningen aktiveras inte



Linköpings kommuns förslag på 

synpunkter:

• Positivt med utveckling av ”mellanboendeform” 

• Ökar tryggheten och är kostnadseffektivt.

• Klargöra tillståndsplikt från IVO? Bör ej vara 

tillståndspliktigt

• Byt namn – benämn inte boendeformen som 

särskilt boende



Översyn av 

socialtjänstlagen

(Dir 2017:39)

Utredare: 

Margareta Winberg



Direktiv för översyn av 

socialtjänstlagen

• Regeringen beslutade om direktiven den 6 april 2017

• Margareta Winberg är särskild utredare

• Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 

2018



Bakgrund

• Socialtjänstens ansvar behöver förtydligas

• Många ändringar i lagen de senaste 10 åren

• Lagen är en ramlag men har blivit mer detaljerad

• Lagen behöver ses över i sin helhet



Översynens ska se över och lämna 

förslag om:

• Socialtjänstens struktur och konstruktion

• Tillgång till en förutsägbar, jämlik, jämställd och 

likvärdig socialtjänst

för att minska skillnaderna mellan kommuner

• Tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra 

möjligheterna till samverkan och samarbete mellan 

kommuner och andra aktörer

• En hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt 

strukturellt förebyggande arbete och bidrar till 

hållbarhet samt minskar behovet av individuella 

insatser



Individen i fokus

• Tidiga förebyggande insatser

• Lagen ska bli lättare att förstå samt underlätta 

samarbete och samverkan

• Kommunerna skall få möjlighet att tillgängliggöra  och 

erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag

• Möjligheten att förenkla handläggningen utan att 

rättssäkerheten och kvalitén i vården och omsorgen 

riskeras

• En kompetens och kunskapsbaserad socialtjänst

• Tillvarata medarbetarnas kompetens för att utveckla 

verksamheten



Samma grundläggande mål, principer 

och värderingar som i SoL

• Helhetssyn

• Yttersta ansvaret

• Tillvarata den enskildes resurser och

• Aktiva deltagande i samhällslivet

• Delaktighet, självbestämmande, integritet

• Rättssäkerhet

• Tydlighet och förutsägbarhet

• Lokala förutsättningar



I utredningen ingår inte

• Försörjningsstöd

• Tvångslagstiftningen



Läs mig! Nationell 

kvalitetsplan för 

vård och omsorg 

om äldre personer

(SOU 2017:21)

Utredare: Susanne 

Rolfner Suvanto



Utredningsdirektiv – åtgärder som 

föreslås syfta till 

• Högre kvalitet och effektivitet

• Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser

• Tryggad personalförsörjning

• Översyn av särskilda boendeformer

• Flexibla former för beslut om äldreomsorg

• Användning av välfärdsteknologi



Högre kvalitet och effektivitet

• Nationell kvalitetsplan under 4 mandatperioder 2019-

2034

• Ej detaljstyrande utan stödja lokala och regionala 

utvecklingen

• Fokus ligga på kommunernas vård och omsorg

• Vid varje mandatperiod uppföljning och eventuell 

revidering 

Förslag till yttrande: Det är positivt att den nationella 

planen inte ska vara detaljstyrande



Bättre förebyggande och 

rehabiliterande insatser

• Tillgång till rehabilitering och hjälpmedel ska vara lika 

god för äldre som yngre

• Vardagsrehabilitering och rehabiliterande arbetssätt –

en självklar del av vården

• Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen 

föreslås utreda skillnader mellan yngre/äldre och 

män/kvinnor vad gäller rehabiliteringsinsatser

• Folkhälsomyndigheten får ett uppdrag att ta fram ett 

kunskapsstöd för kommunernas insatser



Bättre förebyggande och 

rehabiliterande insatser

• Livsmedelsverket tillsammans med socialstyrelsen –

ta fram informations- och utbildningsmaterial till 

personal inom äldreomsorgen

• Socialstyrelsen föreslås inrätta ett nationellt 

kompetenscentrum om äldre personer och psykisk 

hälsa

• Socialstyrelsen – samla in data om effektiva 

rehabiliteringsmetoder och arbetssätt samt sprida 

kunskap om detta



Bättre förebyggande och 

rehabiliterande insatser

Förslag till yttrande:

Linköpings kommun instämmer i utredarens slutsats att 

rehabilitering ska ges utifrån behov. Kommunen saknar 

konkreta åtgärder men det är positivt att äldres psykiska 

ohälsa uppmärksammas inom området rehabilitering då 

detta är ett eftersatt område.



Tryggad personalförsörjning

• Nationella kvalifikationer för undersköterskor läggs fast 

och legitimation införs senast 2025.

• Antalet personer som slutför undersköterskestudier 

bör öka och vuxenutbildningen behöver få en utökad 

omfattning.

• Nationellt system för validering bör genomföras och 

tillämpas likvärdigt.

• Socialstyrelsen föreslås ta fram vägledning för vad 

som ör lämplig utbildning för enhetschefer. 

• Antalet medarbetar per chef bör begränsas.



Tryggad personalförsörjning

• En nationell utbildning bör utvecklas och erbjudas 

biståndsbedömare. 

• Regeringen föreslås att ändra examensmålen för 

socionomutbildningen så att äldres villkor beaktas 

bättre i utbildningen.

• Högre utbildning inom äldreområdet föreslås få ökade 

inslag av gerontologi och geriatrik. 

• Föreslås ändring i socialtjänstförordningen så att det 

framgår att enhetschefer inom äldreomsorgen ska ha 

lämplig utbildning



Tryggad personalförsörjning

Förslag till yttrande:

I utredningens förslag avseende personalförsöjning

nämns inte den tekniska utvecklingens möjligheter. 

Kommunen saknar beskrivning av hur välfärdsteknik kan 

underlätta och stödja personal samt friställa tid för de 

som arbetar inom vård och omsorg. 

Kommunen vill trycka på behovet av fortlöpande 

kompetensutveckling och möjlighet att utveckla nya roller 

inom äldreomsorgen för att trygga personalförsörjningen. 

Förslaget om ett nationellt system för validering är 

positivt men möjlighet till anpassning utifrån lokala behov 

bör finnas.



Tryggad personalförsörjning

Förslag till yttrande:

Kommunen kan se fördelar med legitimation av 

undersköterskor. Det är viktigt att inga oklarheter finns mellan 

undersköterskan och sjuksköterskans roller. Kommunen 

bedömer förslaget om nationella specialiseringar som ett 

medel att öka intresset för undersköterskeyrket. Det är viktigt 

att yrkesrollen specialistundersköterskor blir tydliggjord i 

förhållande till andra undersköterskor.

Kommunen ser positivt på att utredningen slår fast att specifik 

kompetens behövs för chefer och biståndsbedömare. Olika 

verksamheter har olika behov av chefer. Chefernas 

arbetsmiljö är mer än antalet medarbetare. En detaljreglering i 

antal medarbetare per chef bedöms inte självklart förbättra 

deras arbetsmiljö.



Översyn av särskilda boendeformer

• Ställer sig bakom Bostäder att bo kvar i (SoU 2015:85)

• Tillsätta utredning för att se över regler för 

bostadstillägg

• För äldre som pga oro, ångesst, ensamhet har svårt 

att ok kvar hemma – föreslås samverkan med 

landstingets hälso- och sjukvård och civilsamhället. 

Insatser som förslås är: kurativt och psykologist stöd, 

behandling av ev depression, dagverksamheter, 

träffpunkter, väntjänst och boendeformer som kan 

underlätta gemenskap.



Översyn av särskilda boendeformer

• Utreda i vilken mån öppen verksamhet och 

dagverksamhet kan minska behov av särskilt boende 

samt om finns skillnader mellan kommuner vad gälelr

tillämpning och riktlinjer för särskilt boende

Förslag till yttrande:

Kommunen är positiva till utvecklingen av boendeformer 

och olika insatser som kan underlätta gemenskap. 

Behandling av depression ska ske oavsett ålder. 



Flexibla former för beslut om 

äldreomsorg
• Ändring i SoL så att kommuner kan erbjuda 

servicetjänster och trygghetslarm till personer över 80 

år på ett förenklat sätt.

• Socialstyrelsen föreslås få ett långsiktigt 

utvecklingsarbete kring genomförandeplaner för att 

öka inflytande, delaktighet, lyhördhet för den äldres 

önskemål, kommunens ekonomi och effektivitet.

Förslag till yttrande: Kommunen anser att förslaget är 

ett steg i rätt riktning men anser att kommunerna själva 

ska kunna bestämma vilka regler avseende insatser och 

åldrar som ska omfattas av förenklad handläggning



Användning av välfärdsteknologi

• Om välfärdsteknik ska användas ska det vara för den 

äldre personens bästa och öka dennes 

självständighet, trygghet och välbefinnande

• Utredning för att överväga behov av lagändringar för 

att underlätta användning av välfärdsteknik inte minst 

för gruppen med demenssjukdom som inte alltid kan 

lämna samtycke ska få nytta av nya tekninken

• Personal skall få utbildning i välfärdsteknik, utöver 

omvårdnadspersonal även personal inom 

hjälpmedelsverksamheterna

• MFD får uppdrag att utveckla en nationell strategi för 

stöd till verksamhetsnära innovationer



Användning av välfärdsteknologi

• Samverkan krig upphandlingar av välfärdsteknik 

mellan kommuner och landsting 

• Samverkan inom Norden för att skapa gemensamma 

standarder och skapa förutsättningar för en stor 

nordisk marknad.



Användning av välfärdsteknologi
Förslag till yttrande: 

Kommunen delar utredarens uppfattning att det är viktigt att 

lagstiftningen inte blir ett hinder för att ge personer med 

nedsatt beslutsförmåga möjlighet att få del av den nya 

teknikens möjligheter

Kommunen är positiva till utredarens förslag om samverkan 

vid upphandling av välfärdsteknik

Tekniska lösningar anpassad till äldres behov och 

förutsättningar kan öka den enskildes självständighet och 

integritet tex för att öka tryggheten genom e-hälsoinsatser i 

form av tillsyn framförallt nattetid.

Kommunen saknar beskrivning av hur välfärdsteknik i 

framtiden kan underlätta och stödja personal som arbetar 

inom vård och omsorg.



Övrigt

• Utredaren förslås att man i översynen i 

socialtjänstlagen ska se över bestämmelserna om 

förbehållsbelopp och hur kommunerna kan ta t avgifter 

för kost, särskilt för de personer som har låga 

inkomster.

Förslag till yttrande:

Kommunen ser positivt på detta förslag.


