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Inledning
Följande regler gäller förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2a§, för
äldreomsorgen i Borås Stad.
Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i socialtjänstlagen 4
kap. 2a§. Bestämmelsen har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning
får erbjuda hemtjänst till äldre personer. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre
personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. Det är frivilligt för kommunerna
att tillämpa förenklat beslutsfattande.
Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser som i
annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, utredning och beslut.
Socialtjänstlagens intentioner att insatserna ska stärka individens förmågor är alltjämt
vägledande.

Insatser och omfattning
Borås Stad tillämpar förenklat beslutsfattande för äldre personer folkbokförda i Borås
Stad. Följande insatser omfattas:
–

stöd med städning

–

stöd med tvätt

–

digitalt stöd

Beviljat stöd ska utformas på ett sådant sätt att det ökar personens möjlighet att leva ett
självständigt liv. Den enskilde ska få förutsättningar att ha inflytande över hur beviljade
insatser planeras och utförs.
Omfattningen av insatserna baseras på ett genomsnittligt behov.
Besluten är tidsbegränsade och gäller i ett år då en uppföljning senast ska göras.

Stöd med städning
Stöd med städning kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 80 år
folkbokförda i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som ansöker vara minst 80 år.
Stöd med städning beviljas en gång per hushåll var tredje vecka, och omfattar två rum
och kök, hall och toalett. För insatsen debiteras avgift enligt gällande taxa.
Stöd med städning omfattar även fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys max
två gånger per år.
I de fall den enskilde har behov av städning utöver det som kan beviljas enligt reglerna
för förenklat beslutsfattande ska ansökan och utredning hanteras enligt traditionell
handläggning med beslut enligt 4 kap. 1§.
Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde som deltar utifrån egen förmåga.
Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare beviljas
inte. Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte.
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Stöd med tvätt
Stöd med tvätt kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 80 år
folkbokförda i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som ansöker vara minst 80 år.
Stöd med tvätt beviljas en gång per hushåll varannan vecka, och omfattar även renbäddning.
För insatsen debiteras avgift enligt gällande taxa.
I de fall den enskilde har behov av stöd med tvätt utöver det som kan beviljas enligt
reglerna för förenklat beslutsfattande ska ansökan och utredning hanteras enligt traditionell
handläggning med beslut enligt 4 kap. 1§.
Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde som deltar utifrån egen förmåga.
Handtvätt, mangling, strykning av underkläder och lakan samt tvätt av mattor beviljas inte.

Digitalt stöd
Digitalt stöd kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 75 år
folkbokförda i Borås Stad.
Digitalt stöd kan uppgå till max 8 timmar per person och år, fördelat på max fyra tillfällen.
Om två personer i en hushållsgemenskap ansöker om digitalt stöd kan det beviljas med
max 12 timmar per år, fördelat på max sex tillfällen. Båda ska vara minst 75 år. Insatsen
är avgiftsfri.
Insatsen beviljas inte enligt 4 kap. 1§.
Digitalt stöd ska ge praktisk vägledning i olika tjänster och användningsområden såsom
inköp online, möjligheter att upprätthålla sociala kontakter och delta i aktiviteter i och
utanför hemmet. Insatsen ska ge individuellt utformad baskunskap om, och introduktion
i, digitaliseringens grundläggande möjligheter. Insatsen ska även ge information om
välfärdsteknik generellt, och dess möjligheter till delaktighet och självständighet.
Digitalt stöd omfattar inte stöd eller rådgivning vid inköp av teknisk produkt. Inte heller
installation, support eller reparation av produkter som inte fungerar.

Motivering till valda ålderskriterier
Ålderskriterierna för insatserna stöd med städning och stöd med tvätt motiveras genom
att det vid 80 års ålder sker en tydlig ökning av andelen boråsare som erhåller hemtjänst,
och att en liten andel får avslag. Andelen personer 80 år och äldre som har insatser av
hemtjänsten är högre jämfört med åldersgruppen 65–79 år. Det visar att det finns en tydlig
skillnad mellan dessa båda gruppers behov.
Ålderskriterierna för insatsen digitalt stöd motiveras genom att personer över 75 år är
den i särklass största gruppen som använder internet sällan eller inte alls. Utbildning i
och användning av digital teknik och internet kan minska ensamhet hos äldre och ett
eventuellt digitalt och socialt utanförskap.

Utförare och LOV (lagen om valfrihetssystem)
Insatserna stöd med städning och stöd med tvätt omfattas av LOV. Insatserna kan utföras
av både den kommunala hemtjänsten och privata LOV-företag och det är upp till den
enskilde att göra detta val inför att en insats ska påbörjas.
Digitalt stöd omfattas inte av LOV. Insatsen utförs av Borås Stads förebyggande verksamhet.
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