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Riktlinjer bistånd till äldre
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att;
anta föreliggande förslag till revidering av riktlinjer - handläggning av bistånd till äldre
samt att de ersätter tidigare beslutade riktlinjer BON 2015-06-16 § 66
Ärendet
Bildnings- och omsorgsnämnden har riktlinjer för handläggning av bistånd till äldre.
Riktlinjerna är beslutade 2015-06-16 och ska revideras årligen. För att öka
användarvänligheten disposition och strukturen på riktlinjerna omarbetats i aktuell
revidering. Riktlinjerna föreslås ha en del som gäller handläggningsrutiner och ett allmänt
stöd i biståndsbedömningen och en del som beskriver olika insatser samt riktlinjer för
omfattning och när de kan beviljas. Därefter kommer ett avsnitt med schablontider att
utgå ifrån i beslut om hemtjänst.
Text har tagits bort som upprepas eller som är överflödig. Text har flyttats för att samlas
under sammanhängande rubriker, exempelvis om särskilt boende och trygghetslarm.
Det har även gjorts en översyn av innehåll. De största förändringarna listas nedan:
Rubriken för riktlinjerna har ändrats från Riktlinjer- myndighetsutövning vid
handläggning av äldreomsorg till Riktlinjer - handläggning av bistånd till äldre. Rubriken
liknar nu övriga riktlinjer i inom verksamhetsområdet och det är tydligt vad innehållet är.
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Vissa förberedelser har gjorts inför implementeringen av arbetssättet Äldres behov i
centrum, ÄBIC. Avsnittet om handläggning har strukturerats enligt ÄBIC
handläggningsprocess. Ett arbete har påbörjats med att strukturera befintliga insatser
enligt ICF och KSI inför implementeringen, det är synligt i avsnittet med schablontider.
Ordet anhörigbidrag om ekonomiskt stöd som kan beviljas den som vårdas av en
närstående i hemmet har bytts ut mot närståendestöd eftersom det är ordet som används i
verksamhetssystemet. I de reviderade riktlinjerna föreslås närståendestödet inte sänkas i
de fall den enskilde beviljas växelvård.
Insatsen dagverksamhet föreslås vara biståndsbedömd endast för personer med demens.
Övriga kan själva besöka dagverksamheten utan biståndsbeslut inför förändring till att
dagverksamheten riktar sig till dementa och övriga har tillgång till en träffpunkt.
Insatsen lättstädning har bytt namn till hygienstäd. I insatsen har uppsnyggning av kök
och andra rum tagits bort eftersom kök normalt rengörs i samband med matlagning. För
att uppnå en skälig levnadsnivå bedöms andra rum rymmas inom insatsen städ som utförs
var tredje vecka eller oftare vid särskilda behov.
Under insatsen ärenden har fler möjliga moment lagts till som tidigare låg som egen
insats, exempelvis ta ut sopor. Detta förenklar handläggningen, men får ingen konsekvens
för den enskilde.
Insatsen matdistribution föreslås få förändrad riktlinje, behovet bör finnas minst två
dagar/vecka istället för tre. En ändring för att följa praxis.
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- Riktlinjer bistånd till äldre, Bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
- Förslag till revidering av riktlinjer- handläggning av bistånd till äldre
- Tidigare riktlinjer – Myndighetsutövning vid handläggning av äldreomsorg
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