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Godkännande av återredovisning av avsteg från
biståndsriktlinjerna 2019-11-01 till 2020-04-30
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån
individens behov i centrum, IBIC, vilket är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt som
beskriver nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Målet är att individen får
sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att
stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.
Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för
biståndsbedömning har uppdaterats, reviderats och anpassats efter IBIC. I januari 2020
påbörjades utredningar enligt IBIC inom tre områden: särskilt boende, växelvård och
dagverksamhet. Planeringen var att i april utreda samtliga ansökningar om insatser enligt
IBIC. På grund av att vårt verksamhetssystem Magna Cura inte stödjer effektivt
utredningsarbete har beslut tagits om att skjuta på fortsatt implementering och arbetet
kommer att återupptas under hösten 2020. Vård- och omsorgsnämnden har delegerat
beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL) till
biståndshandläggare, metodhandledare, 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 metodhandledare och
avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.
Förvaltningens 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 utöver biståndsriktlinjer under tiden 2019-11-01 tom 2020-04-30
består av 14 beslut:
 Ett beslut gäller extra promenader som ska bidra till att bibehålla rörelseförmåga,
motverka isolering, inaktivitet och social isolering.
 Två beslut gäller ledsagning till sjukvårdsinrättningar.
 Ett beslut gäller utökning av social samvaro.
 Sju beslut gäller utökning av tvätt och städ på grund av inkontinens.
 Ett beslut gäller utökning av hemtjänst utöver riktlinjen 134 tim/mån
 Ett beslut gäller köpt korttidsboende för en person i livets slutskede (tre månader)
 Ett beslut gäller köpt korttidsboende för en vårdkrävande brukare (åtta månader)

Nästa återrapportering sker 2020-10-31
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av avsteg från
biståndsriktlinjerna från 2019-11-01 tom 2020-04-30
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