
Till socialnämnden, Lomma kommun                                                                     2019- 12-17 

 
Reservation från Fokus Bjärred, FB, 
mot del av beslutet i ärende 6 SN 2019-12-17 om Riktlinjer för handläggning och utförande av 
bistånd enligt socialtjänstlagen, (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, 
bedömning och utförande av insatser inom HVO, Hälsa, vård och omsorg.  
Utredningen skall inledas utan dröjsmål, genomföras skyndsamt och leda till beslut i rimlig tid, står  
det också skrivet i dokumentet ifråga. 
 
Dock finns det exempel på att så inte alltid är fallet. 
Det har förekommit att första kontakt från kommunen har tagits med sökande först 20 dagar efter 
inkommen ansökan och att utredning påbörjats först efter ytterligare tre veckor. 
Likaså har det förekommit en väntetid på beslut i över fyra månader räknat från inkommen ansökan. 
 
Från kommunen informeras i samband med ansökan rutinmässigt, och för övrigt enligt lag, om den 
enskildes möjlighet och rätt att överklaga beslutet, som då prövas i förvaltningsrätten. En rättslig 
prövning kan dock ta uppemot ett år. 
Således är rättssäkerheten för den enskilde inte särskilt hög.  
För redan hårt drabbade bland äldre och bland människor med funktionsnedsättning får detta ibland 
svåra konsekvenser på olika sätt. 
 
Därför hade det varit önskvärt att man i riktlinjerna skrivit in, som i en policy,  att man inom HVO i 
Lomma kommun eftersträvar en utredningstid från inkommen ansökan och fram till beslut på xx 
dagar menar Fokus Bjärred, som vid mötet föreslog återremittering av ärendet på den punkten, med 
möjlighet för biståndsavdelningen inom HVO att ta fram förslag till realistisk utredningstid utifrån 
egen statistik och nuvarande personella resurser.  
 
Då socialnämnden i övrigt inte delade den uppfattningen beslutades riktlinjerna att antas så som de 
var formulerade av förvaltningen. 
 
Således är rättssäkerheten  gällande detta, dokumentet till trots, inte förbättrad jämfört med 
tidigare, vilket vore önskvärt.  
 
Därför reserverar sig  Fokus Bjärred mot  den del av beslutet som rör utredning inom HVO. 
 
 
 
Carina Ericsson, ledamot socialnämnden  
Fokus Bjärred 
 
 
 


