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Beredning av Initiativ (MP) till VON: Nya biståndsbeslut dröjer
Förvaltningens

bedömning

I initiativet yrkar (MP) på att frågornabesvarasav förvaltningen.
Fråganansesbesvaradmuntligenvid vård- och omsorgsnämndens
sammanträde
den 11
september.

Bakgrund
Vid Vård- och omsorgsnämnden
sammanträde
den 20 juni 2017lämnade(MP) in ett initiativ
om att undersökaom det stämmeratt det finns dröjsmålför nya biståndsbeslutenligt LSS?
Vilka riktlinjer beskriverhur och när korta biståndsbeslutskauppdateras?
MP vill samtidigt
vetaom förvaltningenkommeratt Lex Sarahanmälasig själv? Vård- och omsorgsnämnden
beslutadeatt lämnainitiativet till förvaltningenför beredning.Frågorna besvaradeunder
sammanträdet
och initiativet ansesdärmedvarabesvarad.
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Nya biståndsbeslut dröjer
Värmdö kommun beviljar idag korta biståndsbeslut på ett år för personer som omfattas av
LSS. Brukarna behöver årligen komma in med nya ansökningar. Vi har nu fått information om
att nya biståndsbeslut dröjer vilket skapar stor oro och problem för brukarna. I vissa fall har
brukare fortsatt fått sina gamla insatser utan att nytt beslut har tagits. Naturligtvis ska inga
brukare stå utan insatser på grund av att biståndsbeslut dröjer, samtidigt är det inte ett
korrekt sätt att arbeta på.
Från Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
framgår det att ”om ett beslut tidsbegränsas har nämnden ansvar för en uppföljning av
insatsen och att det fattas ett nytt beslut i god tid innan det tidigare beslutet upphör att
gälla. Det är inte godtagbart att den enskilde får besked om fortsatta insatser långt efter att
beslutet har upphört att gälla och inte heller att insatsen fortsätter utan giltigt beslut.”
Miljöpartiet vill veta om det stämmer att nya biståndsbeslut har dröjt i det sista. Med
tanke på att Värmdö kommun idag arbetar med korta biståndsbeslut vill vi veta vilka
riktlinjer inom kommunen som beskriver hur och när korta biståndsbeslut ska uppdateras.
Vi vill samtidigt veta om förvaltningen kommer att Lex Sarah anmäla sig för detta?

