Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-04

§ 65 2019.137 VÄN

Godkännande av återredovisning av avsteg från biståndsriktlinjerna
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån
individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt.
Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för
biståndsbedömning har uppdaterats och anpassats efter IBIC. Vård- och omsorgsnämnden
har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kap socialtjänstlagen, SoL till
biståndshandläggare, avdelningschef myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap.
Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd mm. Om individuella särskilda skäl föreligger, kan
biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med avdelningschef. Skälet
till bedömningen ska framgå i utredningen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse daterad XX lämnat följande yttrande:
Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta
förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget
att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år.
Återrapportering av beslut över biståndsriktlinjer under tiden 2019-05-01 tom 2019-10-31
består av 33 beslut:
 två beslut gäller extra promenader som ska bidra till att bibehålla rörelseförmåga,
motverka isolering, inaktivitet och social isolering.
 fem beslut gäller ledsagning till sjukvårdsinrättningar.
 ett beslut gäller ledsagning till aktivitet.
 ett beslut gäller avlösning i hemmet upp till 20 timmar för maka då brukaren bedöms
vara i livets slutskede.
 tio beslut gäller utökning av tvätt och städ på grund av inkontinens och
synnedsättning.
 nio beslut om förlängd korttidsboende där orsaken är att det saknats lediga tider för
uppföljning på grund av sjukfrånvaro.
 fyra beslut om förlängt korttidsboende på grund av palliativ vård och ovisshet om när
brukaren kan skrivas ut.
 ett beslut rör en person inom LSS som behövde korttidsboende under fyra veckor på
grund av operation.
Nästa återrapportering sker 2020-04-30.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård och-omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av avsteg från
biståndsriktlinjerna från 2019-05-01 tom 2019-10-31.
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