Omfattning av daglig verksamhet är ett
myndighetsbeslut
För att följa rådande rättspraxis kommer vård- och omsorgsnämnden från och
med 2018-04-01 att biståndsbedöma även omfattning av insatsen daglig
verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Omfattning av daglig verksamhet är ett
myndighetsbeslut som enligt rättspraxis är överklagningsbart. Om en enskild vill
ändra omfattning av daglig verksamhet behöver den enskilde eller juridisk
företrädare att inkomma med en begäran om ändrad omfattning. Nämnden gör
därefter en utredning av omfattningen. Detta kommer att beröra alla som begär
insatsen daglig verksamhet för första gången, får insatsen omprövad eller begär
ändrad omfattning. Vård- och omsorgsnämnden kommer inte att pröva om
samtliga pågående beslut utan detta kommer att ske successivt. Omfattning av
insatsen kommer således att bestämmas via myndighetsbeslut och framgå i
beställningen.

Såhär går en myndighetsprocess till:
1. Begäran eller ansökan inkommer muntligen eller skriftligen av den
enskilde eller via juridisk företrädare.
2. Begäran eller ansökan utreds utifrån lagens kriterier och rådande
rättspraxis. Information inhämtas med den enskildes samtycke.
3. Beslut fattas av myndigheten: bifall, delavslag eller avslag.
4. Den enskilde har rätt att överklaga beslut som är delavslag eller avslag.
5. Då avslag inte genererar en insats meddelas inte utföraren avslag utan
enbart den enskilde och dess företrädare.
6. Vid bifall eller delavslag får brukaren välja en utförare inom LOV.
7. Om den enskilde väljer en ny utförare tas kontakt med utföraren för att
stämma av att plats finns. Är insatsen hos utföraren pågående har den
enskilde redan en plats.
8. Beställning skickas till utförare i combine där omfattning och nivå framgår.
9. Utföraren har enligt avtal 30 dagar på sig att ta kontakt med den enskilde
eller dess företrädare för att planera uppstart, planera utformning av
insatsen och att påbörja insatsen.
10. När insatsen är påbörjad behöver utföraren även verkställa beslutet i
combine.
11. Insatserna ska följas upp av vård- och omsorgsnämnden årligen.
12. Om en insats ska avslutas är det vård- och omsorgsnämnden som säger
upp platsen, det är dock viktigt att utföraren fortlöpande informerar när
en brukare inte använder sin insats eller nyttjar den delvis.
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