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§ 36
Överflytt av ansvar för bostadsanpassningen (von/2017:73)
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttar från vård- och omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden från och med 2018-01-01.
2. Reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden antas.
3. Revideringen gäller från och med 2018-01-01.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning
Bostadsanpassningsbidrag (BAB) ligger idag organisatoriskt inom Vårdoch omsorgsförvaltningen, som lyder under Vård- och omsorgsnämnden.
Bostadsanpassarna handlägger bidrag för anpassningar i och i anslutning till
sökandens bostad enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BaL). Bostadsanpassningslagstiftningen har en starkare koppling till PBL plan- och
bygglag (2010:900) än SoL socialtjänstlag (2001:455) och LSS lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (1993:387) vilket blir än mer tydligt
i det nya förslaget till lag om bostadsanpassning som ligger. Konsekvenser
av nuvarande förvaltningstillhörighet är bland annat att bostadsanpassarna
saknar nödvändiga underlag och verktyg för att kunna fatta korrekta beslut.
Bostadsanpassningsbidrag har, som PwC skriver i sin rapport (sep 2015,
VON 2015:124), mer gemensamt med bygglov, bygganmälan och kommunens tillgänglighetsarbete än med socialtjänst. Byte av förvaltning skulle
även ge sökanden kortare väntetid på beslut då handläggningen blir klarare.
I ett dagligt erfarenhetsutbyte med sakkunniga att striktare tolka PBL skulle
vi både kunna skapa bättre rutiner för att tillgodose medborgarens bästa och
fullt ut ha brukarens fokus. Antalet äldre ökar vilket kommer att öka trycket
på BAB och ytterligare sätta fokus på kommunens tillgänglighetsarbete vid
nybyggnation.
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