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§ 82
Revidering av riktlinjer inom vård och omsorgs
myndighetsutövning.
Sedan 2010 har Nordanstigs kommun erbjudit kommuninvånare över
en viss ålder (från 2012-10-17 80 år) möjlighet att ansöka om städ,
tvätt, inköp, matdistribution samt trygghetstelefoni på förenklat sätt.
Detta har inneburit att någon utredning och behovsbedömning ej har
genomförts av biståndshandläggare. Det som har legat till grund för
beslutet har varit att den enskilde uppnått den givna åldern.
Utifrån detta kan personer utan behov uppbära insatser utan att behov
föreligger.
Under perioden 2013-01-01 till 2015-11-13 har 93 ansökningar bifallits.
Motsvarande 247 timmar/månad
Av dessa är 27 ärenden pågående och motsvarar omkring 75
timmar/månad.
Utöver dessa timmar tillkommer trygghetstelefonin som ej beviljas med
tid samt att det kan förekomma dold tid i befintliga beslut där enskilde
har både insatser som är personlig omvårdnad och serviceinsatser.
Utifrån ovanstående genomgång är verksamhetens förslag att
kommunen ej längre ska erbjuda förenklad biståndsbedömning utan
alla beslut ska ske genom traditionell biståndsbedömning och beslut
fattas utifrån den enskildes behov.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ej erbjuda
förenklad biståndsbedömning till personer över 80 år (Malin
Ruthströms tjänsteutlåtande 2015-11-27).
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Revidera riktlinjerna inom vård och omsorgs myndighetsutövning
genom att ej erbjuda förenklad biståndsbedömning till personer över
80 år.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

