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Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen 
Socialnämnden skall verka för att äldre människor och människor med funktionshinder 
får möjlighet att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden och med respekt 
för deras självbestämmande och integritet. 

Enligt Socialtjänstlagen skall insatserna från hemtjänsten innebära en förstärkning och 
komplettering av den enskildes möjligheter, inte ett övertagande av uppgifter och 
ansvar. Alla insatser är behovsprövade utifrån personens hälsotillstånd, fysiska/psykiska 
funktionshinder och sociala förhållanden. Den enskildes behov av social omsorg, 
rehabilitering och hemsjukvård tillgodoses inom ramen för kommunens ansvar.  

Då brukare får ett så omfattande vård/omsorgsbehov att han/eller hon inte kan bo kvar i 
det egna hemmet med hjälp från hemtjänst/hemsjukvården, kan brukaren erbjudas en 
plats på ett särskilt boende. 
 
 
Arbetsmiljö 
Då bistånd beviljas i form av personlig omvårdnad, hjälp med tvätt och/eller städning 
åligger det den enskilde att se till att tvättmöjligheter finns samt tidsenliga städredskap 
enligt lista. 

Det kan också i enskilda fall vara motiverat, av arbetsmiljöskäl, att personal måste 
använda tekniska hjälpmedel vid exempelvis hjälp vid förflyttning. Tekniska 
hjälpmedel tillhandahålles av hemtjänsten. 

 
Helhetsperspektiv 
Att utgå ifrån ett helhetsperspektiv är grundbulten i arbetssättet kring brukaren. Med det 
menas att vid planering och bedömning av brukarens vård/omsorgsbehov sker ett 
samarbete mellan behovsbedömaren, enhetschef, vård-/omsorgspersonal och 
kommunens hälso- och sjukvård. Brukaren skall uppleva att det sker samordning mellan 
de berörda yrkeskategorierna. Brukaren skall också känna tryggheten i att den vård, 
omsorg och hälso- och sjukvård som erhålles, är av god kvalitet, väl genomtänkt och 
planerad. 

 
Uppsökande verksamhet  
Socialförvaltningen skall bedriva uppsökande verksamhet samt förebyggande arbete på 
olika nivåer. På övergripande nivå kan det innebära att kartlägga hur bl.a. 
befolkningsutvecklingen och andra viktiga förändringar på området ser ut för att bättre 
kunna möta framtiden, dvs syftar till att göra en samhällsplanering där målet är att 
underlätta för medborgarna att leva ett självständigt liv oavsett ålder eller funktion. 
Uppsökande verksamhet kan också bedrivas på grupp och individnivå. Det kan handla 
om informationsinsatser och direkt riktad uppsökande verksamhet. 
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Avlastning och stöd åt personer som vårdar eller stödjer närstående 
 
Det sociala nätverket runt en person, såsom anhöriga, vänner och grannar är en viktig 
resurs. I socialtjänstlagen 5 kap 10 § har införts en bestämmelse att  

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder” 

Kommunen har det yttersta omsorgsansvaret för äldre och funktionshindrade. 
Närståendes insatser skall ses som ett komplement till samhällets insatser och bygga på 
frivillighet. Insatserna från hemtjänsten skall stötta och komplettera det sociala 
nätverket. Därtill krävs ett bra samarbete med närstående och dessa skall betraktas som 
en viktig tillgång i omsorgsarbetet. Ofta behövs ett individuellt utformat stöd för att 
orka ge sina närstående en bra vård och omsorg. Socialnämnden har utvecklat olika 
stödinsatser för att stödja närstående. Olika former av dagverksamhet har som ett av 
sina syften att stödja närstående. Andra stödformer är avlösarservice, korttidsboende 
och anhöriganställning. Centra för närståendestöd och uppsökande/informerande 
verksamhet är andra viktiga förutsättningar för ett gott stöd.   

 
 
Riktlinjer för handläggning av biståndsärenden  

Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det 
stärker personens resurser att leva ett självständigt liv. Behov av bistånd kan 
aktualiseras på olika sätt. Den enskilde skall söka själv. Anhöriga, bekanta eller andra 
myndigheter kan ta kontakt med socialtjänsten. Behov kan också komma till kännedom 
via socialtjänstens uppsökande verksamhet. 

Bistånd beviljas: 

- om behov föreligger 
- om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 

• Rätten till bistånd prövas av omsorgshandläggare efter ansökan från den enskilde. 
Behovet av hemtjänst utreds i samråd med den sökande. Arbetsplan med 
målformulering upprättas tillsammans med den enskilde. Beslutet skall vara 
skriftligt. Om beslutet går helt eller delvis den sökande emot skall beslutsfattaren 
informera om rätten att överklaga. För personer som på grund av sjukdom eller 
andra skäl inte fullt ut kan ta tillvarata sin rätt eller sörja för sin person skall 
socialtjänsten ta initiativ till att legal företrädare utses. Socialförvaltningen skall 
anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren. 

• Bedömningar skall göras och beslut skall fattas på likvärdiga grunder oavsett var 
den sökande bor i kommunen och oavsett vem som fattar beslutet. 

• Besluten skall utgå från individens behov, livssituation, resurser, ansvar och 
önskemål och vara individuellt utformade. Det är möjligt att fatta tillsvidare beslut 
med omprövningsförbehåll.  
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Detta innebär att vid varje förändring eller om förutsättningarna ändrats skall en 
omprövning göras. Uppföljning skall ske årligen via telefon/besök mellan 
omsorgshandläggare och brukare. Kvaliteten skall följas upp årligen.  

• Stödmöjligheter från individens eget nätverk och samhällets övriga stödresurser 
skall undersökas i samband med behovsbedömningen. Dessa möjligheter skall 
prövas innan bistånd beviljas. 

• För alla insatser inom äldreomsorgen skall individuella mål utarbetas i samråd med 
den enskilde, mål som regelbundet skall följas upp. Omsorgshandläggaren fastställer 
de övergripande målen och utföraren bryter ner det på individnivå.   

Inköp  
Socialtjänsten bör i första hand skapa förutsättningar för den enskilde att själv utföra 
ärenden i så stor utsträckning som möjligt, t.ex. genom att utnyttja möjligheten att per 
telefon beställa dagligvaror från livsmedelsaffären. I de fall då ingen livsmedelsaffär i 
den enskildes närhet bistår med denna service, så kan bistånd i form av inköpshjälp eller 
inköp med handledning/handräckning beviljas 1 gång per vecka. Detta gäller även då 
den sökande inte själv klarar att beställa varor per telefon, eller inte klarar av att ta emot 
beställda varor 

Vid övriga inköp bör god man eller anhörig/närstående anlitas om den enskilde inte 
klarar av detta själv. Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, så kan det i vissa fall 
vara lämpligt att den enskilde ansöker om ledsagare för inköp och ärenden. Då får den 
enskilde möjlighet genom ledsagning och handräckning att själv stå för sina inköp och 
kan samtidigt hantera sina pengar och bankkort. 

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 

 

Hemtjänst i form av städning då sökande också erhåller andra insatser 
I de fall den enskilde ansöker om hjälp med städning skall det bedömas som alla andra 
insatser med prövning om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Ansökan från en familj 
där det finns en sammanboende som kan utföra städningen skall avslås. 

Vid bistånd i form av städning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen då brukaren också är 
beviljad annan hjälp gäller följande; 

Städning kan beviljas varannan vecka. Vid detta tillfälle städas som mest två rum och 
kök samt hall och toalett. 

Storstädning beviljas inte.  

Fönsterputs kan beviljas upp till två tillfällen per år och omfatta som mest två rum och 
kök samt hall och toalett. 

Städmaterial för de beslutade insatserna tillhandahålles av den enskilde. 
Lista på städmaterial tillhandahålles av hemtjänstpersonalen. OBS! städmaterialet skall 
vara i gott skick och uppfylla dagens krav på utrustning. 

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 
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Hemtjänst i form av enbart städning 
Hemtjänsten skall så långt som möjligt prioritera den personliga omvårdnaden framför 
serviceinsatser. Gäller ansökan om bistånd endast hjälp med städning enligt 4 kap 1 § 
SoL skall omsorgshandläggaren informera om möjligheten att anlita privat städfirma. 

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 

 

Skötsel av husdjur 
Att bevilja hemtjänst i form av promenader/skötsel av husdjur ingår inte i skälig 
levnadsnivå och beviljas inte annat än under begränsad tid i avvaktan på en alternativ 
lösning. (Undantag är certifierade service-, ledar- och signalhundar.) Huvudansvaret för 
skötsel av husdjur ligger hos den enskilde eller via anhöriga etc. Hjälp kan dock ges 
beträffande husdjur som kräver minimal skötsel.  

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 

 

Personlig omvårdnad 
Grundläggande förhållningssätt vid bedömning av insatser av omvårdnadskaraktär är att 
stor hänsyn tas till den enskildes behov och behov av integritet.   

Vid behov bevilja insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala 
behov. Insatserna bör vara rehabiliterande (hjälp till självhjälp) i de fall det är möjligt. 

Insatser kan till exempel vara hjälp med: 

- av-/påklädning 

- personlig hygien inkl. kamning/rakning okomplicerad öron och nagel vård, tand 
och munvård 

- toalettbesök, tömning av hink eller flaska 

- dusch, hårtvätt ( blåsa och rulla hår) 

- bäddning, renbäddning  

- uppstigning och sänggående 

- förflyttningar inomhus 

- hjälp och stöd vid dygnets måltider 

- hjälp med daglig  disk, torka av middagsbordet, blomskötsel etc.  

- rengöring av hjälpmedel 

- tillsyn 

- Post och tidningsintagning beviljas endast i samband med andra insatser. 
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- Enbart sophantering beviljas inte. Den sökande uppmanas t.ex. att ta kontakt 
med fastighetsägaren för att lösa frågan.    
 

 Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 

 
Social stimulans 
Med det innebär att personer som bor i ordinärt boende och som behöver hjälp med att 
bryta isolering, kan beviljas social stimulans. Brukaren kan få hjälp med att komma ut 
på promenad eller någon annan form av social samvaro som att läsa tidning tillsammans 
med personalen eller en pratstund. Personer som är i behov av social stimulans kan 
beviljas detta en timme per vecka.                                     

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 
 
 
Tvätt och klädvård 
Tvätt och klädvård beviljas till personer som av fysiska/psykiska skäl inte själva kan 
utföra detta. Tvätt och klädvård utföres var 14: e dag såvida inte särskilda skäl 
föreligger.   

- Mangling utförs inte 

- Strykning kan beviljas upp till en timma per månad 

Avgift: Enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 

 

Matdistribution/matlagning 
Matdistribution beviljas till personer som inte kan laga mat själva eller ta sig till någon 
dagcentral. Med matdistribution menas att få färdiglagad middag hemkörd till bostaden. 
Matlagning i hemmet beviljas endast om medicinska skäl kan styrkas och brukaren är 
delaktig i matlagningen. 
Finns maka/make eller annan familjemedlem som kan laga mat avslås ansökan om 
matdistribution. 

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 
 

Bank och postärenden 
Post och bankärenden kan i de flesta fall ordnas genom att brukaren får hjälp av anhörig 
eller någon annan företrädare. Posten och bankerna tillhandahåller olika 
servicealternativ för att underlätta de transaktioner som behöver göras. Endast i 
undantagsfall kan biståndet beviljas i form av ledsagning 1 gång per månad. Personalen 
skall inte handha brukarens kontanta medel. 

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 
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Telefonservice 
Telefonservice kan beviljas som en trygghetstjänst till personer som behöver den 
trygghet det ger att någon regelbundet hör av sig. Hemtjänstpersonalen ringer då på 
överenskommen tid och om vederbörande inte svarar vidtar personalen överenskommen 
åtgärd. 

Det är önskvärt att personalen kvitterar ut en nyckel för att kunna komma in i  
bostaden då den enskilde inte svarar i telefonen eller öppnar när de kommer dit för att se 
om det inträffat något.  

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 

 

Trygghetslarm 
Trygghetslarm kan beviljas den som bor i ordinärt boende och uppfyller ett eller flera 
kriterier: 
- personer som löper större risk än andra att ramla och inte kan ta sig upp på egen hand, 
- personer som är i behov av att snabbt kunna påkalla hjälp vid alla tider på  
dygnet, 
- personer som upplever sig/känner sig otrygga och osäkra i den ordinära bostaden. 
Trygghetslarmet kan då medverka till att man kan bo kvar i sitt hem under trygga 
förhållanden, detta även om omvårdnad/omsorg för övrigt inte är aktuellt. 
Möjligheterna till ett fortsatt ordinärt boende förstärks. 
Innan eller senast i samband med installationen av trygghetslarm skall nycklar till 
bostaden kvitteras ut av hemtjänstpersonalen. 
De alternativ för trygghetslarm som det finns möjlighet att bevilja är: 

• Analogt trygghetslarm, fungerar via traditionell fast telefoni 
• Trygghetslarm via GSM-nätet. Brukaren måste ha ett mobilabonnemang som 

endast används till trygghetslarmet.  
 
Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa.    
 
Dagverksamhet och träffpunkt för äldre 
Dagverksamhet beviljas efter individuell prövning till personer som på grund av sociala, 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar är i behov av att under dagtid få tillgång 
till sysselsättning, aktivering och viss träning för att bibehålla och förbättra sin 
funktionsförmåga samt ges möjlighet till social gemenskap.  

Insatsen beviljas så att brukaren med stöd av kommunens personal kan bibehålla, 
utvidga eller förändra sitt sociala kontaktnät för att motverka isolering. Dagverksamhet 
är en viktig del i kommunens ansvar för habilitering och rehabilitering. Dagverksamhet 
kan också beviljas till pensionärer för att ge stöd och avlösning till närstående. 

Avgift: Insatsen dagverksamhet är kostnadsfri. Brukaren betalar endast avgift för 
måltider enligt kommunens fastställda taxa. 
Färdtjänstavgift regleras genom lag om färdtjänst. 

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom/demensliknande tillstånd 
Dagverksamhet beviljas efter individuell prövning till personer som är i behov av att 
vistas på speciellt anpassad dagverksamhet. Målsättningen är att genom stimulering, 
träning och tillsyn få hjälp med att tillvarata det friska och ge stöd och hjälp i funktioner 
som sviktar, samt bidra till att skapa en normal dygnsrytm. 

Avgift: Insatsen dagverksamhet är kostnadsfri. Brukaren betalar endast avgift för 
måltider enligt kommunens fastställda taxa. 

Resor till och från dagverksamhet regleras genom lag om färdtjänst. 
 

Avlösarservice 
Hemtjänst kan beviljas i form av avlösarservice. Denna är avsedd för personer som 
vårdar närstående och som behöver avlösning i vård- och omsorgsarbete. Stödet skall ge 
den närstående möjlighet till vila och rekreation. Avlösarservice kan beviljas både som 
regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Avlösarservice är en 
service till anhörigvårdaren och skall kunna erhållas när som helst på dygnet. 

Avgift: Avlösarservice upp till 20 timmar per månad är avgiftsfri. För tid därutöver 
debiteras enligt vård och omsorgstaxan. 

  

Särskilt boende 
 
När behovet av vård- och omsorg inte längre kan tillgodoses på ett kvalitativt bra sätt 
eller säkerheten för personal och/eller brukare inte är tillfredställande, kan ett särskilt 
boende beviljas. Särskilda handläggarrutiner finns. 
Det finns två typer av särskilt boende, vanligt särskilt boende och gruppboende för 
personer med demenssjukdom. För att få beviljat ett särskilt boende för demenssjuka 
krävs en demensdiagnos eller en påbörjad demensutredning.  
Kvarboendeprincipen gäller för alla särskilda boendeformer med undantag av 
gruppboende. Vid inflyttning till ett sådant finns ett tillägg i hyreskontraktet som säger 
att ”man får bo kvar där så länge man har behov av den specifika kompetens som 
personalen besitter. När demenssjukdomen går in i en fas där andra behov blivit 
dominerande skall man flytta till en annan lägenhet på boendet.” 
 
Båda boendetyperna innebär att det finns tillgång till/närhet till personal dygnet runt. En 
medicinsk utredning skall så långt det är möjligt föreligga för att ett gruppboende skall 
vara aktuellt. 
Det som skiljer gruppboendet från det vanliga särskilda boendet är att det förstnämnda 
har något högre personaltäthet och personalen har särskild kompetens gällande personer 
med demenssjukdom. 
Beslut om särkilt boende med kommunen som huvudman eller inom ramen för en 
entreprenad fattas av omsorgshandläggare. Detta beslut avser själva bostaden och de 
basinsatser som ingår i boendeformen, såsom: förflyttningar inom ”huset”, all form av 
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social stimulans, hjälp vid och under måltiderna, tillsyn av hygienutrymme samt tillsyn 
och trygghetsskapande åtgärder. 
En behovsbedömning ska göras i anslutning till inflyttningen. Den skall utgå från de 
behov som finns och beslutet skall gälla tillsvidare. Uppföljning av insatser och kvalité 
skall ske en gång varje år. 
 
Enhetschefen ska inom 14 dagar från inflyttningen ha ett inflyttningssamtal med 
brukaren och dennes närstående. 

Köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare skall så långt som möjligt 
undvikas. Beslut fattas av utskott. 

Avgift: Vård och omsorgsavgift (inkl. hemsjukvårdsavgift) betalas motsvarande nivå 3.  
Den enskilde betalar också avgifter för måltider.  

 

Korttidsboende 
Kan beviljas med regelbundenhet eller vid enstaka tillfällen. Vistelsen är alltid 
tidsbegränsad, med undantag av vård i livets slutskede.  

Om behov föreligger kan rehabilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjudas under 
vistelsen. 

Korttidsboende kan beviljas av tre olika anledningar, 

1. Till personer som befinner sig i livets slutskede och inte vill, alternativt inte kan vara 
i den egna bostaden. Samråd skall ske med distriktssköterska. 

2. Till personer som får sitt vård- och omsorgsbehov tillgodosett i bostaden av 
närstående och där det föreligger behov av avlösning. 

Beslut fattas då om korttidsboende i form av växelboende, vilket innebär att man vistas 
där regelbundet. Korttidsboende i denna form beviljas en vecka av fyra (1/4). Möjlighet 
finns att få två veckor av fyra (2/4). Det sistnämnda prövas i samråd med enhetschefen 
för omsorgshandläggarna. Tiden på korttidsboende skall inte överstiga tiden i hemmet. 

Beslut på korttidsboende i växelform kan beviljas upp till ett år i taget. 

3. Till personer som till en följd av försämrad hälsa, har svårt för att vistas i den 
ordinära bostaden. Det föreligger behov av närhet till personal, stort omvårdnadsbehov, 
återhämtning, bostadsanpassning med mera. 

Beslut kan fattas på upp till fyra veckor sammanhängande tid. Tid därutöver prövas 
särskilt av ecb.  

Avgift: Vård och omsorgsavgift (inkl. hemsjukvårdsavgift) betalas motsvarande nivå 3. 
Avgiften räknas per dag. 

Den enskilde betalar också avgift för måltider. 
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Ledsagning 
Ledsagarservice ger stöd och hjälp till den som inte på egen hand kan ta sig fram i 
samhället. Ledsagning är en viktig del i rehabiliteringen och för att stimulera den 
enskilde till ett liv i gemenskap med andra. Ledsagning kan vid behov beviljas för att ge 
den enskilde möjlighet att delta i samhällslivet. 

Personal inom hemtjänsten eller annan lämplig person kan anställas för uppdrag som 
ledsagare. Beslut om vem som skall anställas som ledsagare fattar ansvarig enhetschef. 
Anhörig kan inte vara betald ledsagare. 

Om ledsagaren har egna utlägg i samband med ledsagning kan ersättning utgå mot 
uppvisande av kvitto. En individuell bedömning görs vid varje enskilt tillfälle. 
Enhetschefen i hemtjänstområdet beslutar i dessa frågor. 
Ledsagning kan beviljas upp till 10 timmar per månad. 
Brukare som inte förbrukar beviljade timmar per månad kan inte spara dessa till 
nästkommande månad. 

Avgift: enligt gällande Vård och omsorgstaxa från 1:a timmen 

 

Kontaktperson 
Enligt socialtjänstlagen  3 kap 6 §, kan nämnden ”utse en särskild person (kontakt-
person) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i 
personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det”. 

Kontaktperson är ett alternativ när behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, t ex 
genom anhöriga eller andra närstående som kan ge stöd eller gruppverksamheter av 
olika slag. Kontaktperson skall kunna ges för personliga angelägenheter när den 
enskilde behöver stöd, råd och hjälp. Syftet är att bryta isolering, samt att den enskilde 
skall få social samvaro. Kontaktpersonens viktigaste uppgift är att fungera som ett 
personligt stöd i olika situationer, vara en medmänsklig kontakt.  

Kontaktperson beviljas med en särskild uppgift och ett mål att inom en begränsad 
period skapa en ny situation eller en förändring för den enskilde. Det innebär att 
uppdraget kan föra med sig en rapporteringsskyldighet till socialnämnden. 

Avgift: Ingen avgift utgår.   

 
Anhöriganställning 
Närstående kan i speciella fall anställas av kommunen som vårdbiträde för att ge en 
anhörig omsorg, träning eller sjukvårdsinsatser. Det finns flera skäl till att en anhörig 
anställs för anhörigomsorg. Vanligen handlar det om ett omfattande vård- och 
omsorgsarbete, dvs. personen behöver ständig hjälp och tillsyn. Det kan också vara 
situationer där den funktionshindrades möjlighet att kommunicera kräver speciella 
kunskaper. Valet av åtgärder är beroende av förhållandena i det enskilda fallet. Vid 
valet av resurser måste också hänsyn tas till vilka alternativa resurser som finns att tillgå 
inom kommunen. 
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Uppkommer önskemål om anhöriganställning måste detta behandlas som två olika 
frågor. Beslut om bistånd med hjälp i hemmet är beslut i myndighetsutövning enligt 4 
kap 1 §. Beslut om att verkställa insatserna genom en anhöriganställning fattas av 
enhetschef i samråd med enhetschef för omsorgshandläggarna. 

Beslut om vem som skall anställas är ett personaladministrativt beslut i en förhandling 
mellan arbetsgivaren och den tilltänkte anställde och där bedöms även den anhöriges 
lämplighet för uppgiften. Anställning kan endast komma ifråga för den som inte uppbär 
sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning, ålderspension eller likartad ersättning. 
Anställning och annat förvärvsarbete får tillsammans inte överstiga 
sysselsättningsgraden 100 %. Anställning av närstående kan högst omfatta 40 timmar 
per vecka och gälla dagtid måndag till fredag.  

Avgift: Enligt gällande Vård och omsorgstaxa. 
 

Resor i samband med ledsagning/avlösarservice. 

Det förekommer resor i samband med ledsagning och avlösarservice.  
Man skall alltid i första hand åka allmänna kommunikationer eller färdtjänst. 
Personalens egna bilar eller kommunens leasingbilar skall inte användas för denna typ 
av resor. Används brukarens bil skall bilen vara i trafikdugligt skick och lämplig för 
ändamålet.  
 
 
Särskilt boendestöd och boendestöd till psykiskt funktionshindrade 
Boendestöd kan ges i två former:  
Det särskilda boendestödet innehåller ett mer omfattande stöd. Det är ett antal lägenheter 
som ligger i geografisk närhet till varandra. Här finns tillgång till personal dygnet runt och 
gemensamhetslägenhet.  
Det ”vanliga” boendestödet kan ges var som helst i kommunen och här finns inte tillgång 
till personal dygnet runt eller gemensamhetslägenhet. I övrigt har de båda formerna av 
boendestöd samma inriktning.   
Boendestöd kan beviljas till personer med stora psykiska funktionshinder, dvs. 
psykiatrireformens målgrupp. Beslut om hemtjänst i form av boendestöd fattas av 
omsorgshandläggare enligt 4 kap 1 § SoL.  
Boendestöd är ett socialt behandlingsarbete som syftar till att brukaren skall kunna 
bibehålla eller utveckla sina egna resurser så att han/hon kan leva ett självständigt liv 
utifrån sina förutsättningar och uppnå en skälig levnadsnivå. 
I beslut om boendestöd ligger också en möjlighet att deltaga i en träffpunktsverksamhet 
inom ramen för boendestödsgruppens arbete. 
Ett viktigt inslag i boendestödet är att personalen ger stöd och handledning så att 
brukaren själv kan utföra de vardagsnära sysslorna.  
Kan inte brukaren själv utföra de vardagsnära sysslorna bör insatsen istället vara 
hemtjänst.  
Som ett led i ett socialt behandlingsarbete med brukaren kan personalen använda 
kommunens leasingbilar. Omfattningen bestäms av enhetschefen. 
 
Avgift: Insatsen är avgiftsfri 
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Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder 
Verksamheten riktar sig till personer med stora och omfattande psykiska funktions-
hinder, där funktionshindret ofta innebär ett livslångt handikapp. Man arbetar med 
sysselsättningen både i grupp och på individnivå, efter individuell planering. Krav som 
liknar de på en arbetsplats, ställs upp utifrån den enskildes möjligheter och 
förutsättningar. Verksamheten erbjuder målgruppen möjlighet till aktivering, social 
gemenskap och förbättrad livskvalitet i en arbetsliknande miljö. Beslut om 
sysselsättning föregås av en behovsbedömning som görs i samråd med ansvarig 
personal för sysselsättningsverksamheten. Omfattningen och den individuella 
planeringen utformas av individen och ansvarig personal för sysselsättnings-
verksamheten. 

Beslut om sysselsättning innebär också en möjlighet att kunna deltaga i 
träffpunktsverksamheten i boendestödsgruppens regi. 

Sysselsättning kan beviljas till personer som tillhör psykiatrireformens målgrupp ålder 
18 – 67 år. 

Avgift: Insatsen är avgiftsfri. Brukaren betalar endast avgift för måltid enligt 
kommunens fastställda taxa. 

 

Insatser vid planerad tillfällig vistelse i annan kommun 
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än 
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig 
sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran: 
 

1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den 
enskildes behov av stöd och hjälp. Avser de situationer när den enskilde kan behöva 
helt eller delvis andra insatser i t.ex. sommarstugan än i sitt ordinarie boende. 
Insatser kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras. 
Omsorgshandläggare genomför en utredning på begäran av bosättningskommunen 
enligt handläggarrutiner. 

2. verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:328). Avser situationer när 
bosättningskommuner ej begär utredning från vistelsekommunen. 
Bosättningskommunen hänvisas direkt till enhetschef ansvarig för det geografiska 
distriktet. Enhetschef begär avtal enligt rutiner. 

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 § 2, ska 
bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. 
Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar 
för motsvarande insatser. Lag (2011:328). 
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