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Borttagande av snöskottningstjänsten 

Beskrivning av ärendet 

Beslut gällande snöskottning som insats efter förenklad biståndsbedömning, 

utförd av arbetsmarknadsenheten (AME) bedöms inte längre genomförbar 

enligt beskrivning. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut § 129 daterat den 6 december 2006 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2018    

Överväganden 

AME har haft uppdraget att tillhandahålla snöskottning till kommuninvånare 

som har beslut om hemtjänst eller trygghetslarm. Förvaltningen föreslår nu 

att slopa ovan nämnda tjänster med hänvisning till att behovet är större än 

vad AME har möjlighet att utföra samt att bedömning inte föranletts av 

bistånds beslut. De senaste sju åren har tjänsten bokats direkt via AME samt 

har kostnaden hänvisats till 100 kronor per tillfälle och inte per timme som 

det var tänkt. AME består utav individer som står utanför arbetsmarknaden 

och som i flera fall har arbetsträning och därmed inte alltid är lämpade att 

utföra fysiskt tunga arbeten. Antalet aktiva individer skiljer sig därför från år 

till år. Mörbylånga kommun har över 300 personer med hemtjänst och/eller 

trygghetslarm och under vintern 2017-18 godkändes 52 personer för insatsen 

snöskottning. Vilket var långt mer än vad AME hade möjlighet att utföra, 

således fick personal från andra verksamheter utföra arbetsuppgifter tillagda 

AME. Utöver det saknar AME befogenhet att kontrollera att den sökande har 

beslut om hemtjänst eller trygghetslarm vilket inte säkerställer att rätt 

individer får tillgång till insatsen. Kommunen hänvisar med ovan sagda de 

äldre kommuninvånarna med behov utav snöskottning inom den egna 

fastigheten att efter egen förmåga hantera snöskottning och som alternativ 

använda sig utav rut-avdrag och boka tjänsten privat. Rutavdraget trädde i 

kraft först den förste juli 2007och fanns således inte som alternativ när 

beslutet fattades. Snöskottning går inte att finna som insats i 

biståndsbedömning enligt socialstyrelsen vilket inte heller talar för att denna 

insats i dess utformning bör fortsätta. Av 3 kap. 5 § SoL framgår att 

socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med den enskilde. Således framkommer inga insatser utförda av 

tredje part, som AME i detta fall skulle ses som, utan bedömda behov utförs 

med hjälp utav hemtjänstpersonal. Förenklat bistånd som beslutet hänvisar 

till finns från 1juli i år (2018) när det gäller service insatser inom 

äldreomsorgen, men det finns inte inom ekonomiskt bistånd. Då förutsätter 

det individens möjlighet till påverkan samt uppföljning utav insatserna, 4 

kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453). 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-10-12 
Dnr 

2018/001471-737  
Sida 

2(2) 
 

 

§ 2-överväganden 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens insatser för snöskottning genom AME för privatpersoner med 

hemtjänst och/eller trygghetslarm upphör.    
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