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1 Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)  

1.1 Värdegrund och individens behov i centrum  
Riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen har sin utgångspunkt i 
socialtjänstlagens värdegrund liksom individens behov i centrum (ÄBIC/IBIC). 
Den äldres/individens behov i centrum är utformat utifrån 11 livsområden: 

• Lärande och att tillämpa kunskap 
• Allmänna uppgifter och krav 
• Kommunikation 
• Förflyttning 
• Personlig vård 
• Hemliv 
• Mellanmänskliga interaktioner och relationer 
• Viktiga livsområden 
• Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 
• Känsla av trygghet 
• Personligt stöd från personer som vårdar och stödjer den enskilde 

1.2 Syfte med riktlinjerna  
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att 
medborgarnas ansökningar ska behandlas på ett rättssäkert sätt.  

Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning 
av den enskildes totala situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det 
dock alltid den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om 
insats. 

Riktlinjerna utgår från Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap1 § SoL som reglerar rätten 
till bistånd samt 4 kap 1 c § SoL gällande parboende i särskilt boende. Riktlinjerna 
utgår även från 5 kap 5 § SoL som omfattar särskilt boende för service och 
omvårdnad för äldre och 5 kap 7 § SoL gällande bostad med särskild service samt 
5 kap 10 § SoL om anhörigstöd. 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ökar möjligheten att utforma 
verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I lagen 
anges målen för verksamheten och vilka resultat som ska åstadkommas men i regel 
inte hur detta ska uppnås.  

Riktlinjerna förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och 
bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.  

Insatserna ska anpassas till den enskildes egna förutsättningar och individuella 
behov.  

Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan verksamheten skall 
inriktas på att den enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret alternativt tar 
tillbaka ansvaret för den egna situationen. Insatserna ska alltid syfta till att stärka 
den enskildes möjligheter till ett självständigt liv.  
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1.3 Skälig levnadsnivå  
 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  
Det innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också uttryck för vilken form av 
insats, vård och stödformer som kan komma i fråga.  
 
Vid bedömning av vilken insats som kan vara aktuell måste en sammanvägning 
göras av olika omständigheter främst den enskildes behov och önskemål, den 
önskade insatsens lämplighet som sådan samt kostnaderna för den önskade 
insatsen i jämförelse med andra insatser. 

1.4 Informationsskyldighet  
Biståndshandläggarna ska alltid informera om utbudet av övriga relevanta 
samhällstjänster såsom fritidsverksamheter, lunchservering, träffpunkter, 
dagverksamheter, anhörigstöd, fixartjänster, frivilligorganisationer och 
hushållsnära tjänster.  

Kommunen har informationsskyldighet även till personer som har behov av 
insatser men som inte är motiverade att ta emot stöd. 
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2 Bistånd i ordinärt boende 

2.1 Hemtjänst 
Ansökan om hemtjänst lämnas till socialkontoret för biståndsprövning som tar 
beslut om insatser. 

Personer över 75 år kan utan särskild prövning, genom serviceavtal, erhålla 
maximalt 6 timmars boservice per månad, trygghetslarm och matkorg. 
Personen kontaktar själv utföraren för överenskommelse om insatser. 
 
Personer som är utländska medborgare behöver styrka legal vistelse i Sverige 
genom att uppvisa uppehållstillståndskort, LMA-kort (se separat stycke nedan) 
eller styrka uppehållsrätt i Sverige.  

Hemtjänst: 

• kan ges till alla åldersgrupper 
• kan ges till familjer där förälder p.g.a. sjukdom/funktionshinder behöver 

praktisk hjälp med barnen och/eller med hemmets skötsel 
• debiteras enligt hemtjänsttaxa 
• innebär planerade insatser  
• innebär hjälp till självhjälp 
• ges som punktinsatser vid olika tillfällen under dygnet och innebär inte 

sammanhängande insatser 
• ges i hemmet och/eller i närområdet, kan även ges vid vistelse hos 

närstående 
• brukaren förutsätts vara hemma då insatsen utförs  
• innebär inte sjukvårdande insats eller behandlingsinsats 
• ges inom kommunens gränser 
• hemtjänst vid begränsad vistelse i annan kommun kan beviljas 

2.1.1 Personlig omvårdnad 
• Personlig hygien 
• På- och avklädning 
• Bäddning 
• Förflyttningar 
• Toalettbesök 
• Frukost och kvällsmål samt hjälp vid måltid 
• Värmning av färdiglagad mat 
• Tillsyn 
• Social aktivitet för personer med särskilda behov t.ex. demens, psykiatri: 
• Enskild promenad  
• Enskild social samvaro 
• ADL-träning under rehabiliteringsperiod 
• Ledsagning 
• Avlösning 
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• Förstärkta hemtjänstinsatser i hemmet samt vid hemgång från slutenvård 
respektive korttidsvård 

• Vård i livets slut  
• Egenvård 

Kommentar: Tillsyn är en kort insats, 5 minuter.  

Behov av social aktivitet i form av promenad och/eller social samvaro 

Behov av promenader skall i huvudsak tillgodoses inom den avtalade 
fritidsverksamheten. Om behovet inte kan tillgodoses genom 
fritidsverksamheten kan biståndsbeslut fattas.  
 
Behov av social samvaro skall i huvudsak tillgodoses inom den avtalade 
fritidsverksamheten. Om behovet inte kan tillgodoses genom 
fritidsverksamheten kan biståndsbeslut fattas. 

Sjukvårdande/behandlande insats kan utföras efter delegation av legitimerad 
personal. 

ADL-träning kan ges efter instruktion av sjukgymnast/arbetsterapeut. 

Ledsagning ges till och från aktivitet om behov av stöd finns, i särskilda fall 
även under aktivitet. 

Vård i livets slut i form av vak ges efter läkares brytpunktbedömning. 

Om insatstiden överstiger 120 timmar per månad ska behov av andra insatser 
beaktas och brukaren informeras om vilka möjligheter som finns.  

2.1.2 Boservice 
• Städning 
• Tvätt- och strykning 
• Inköp  

 
I boservice ingår ej storstädning, bakning, trädgårdsskötsel, snöskottning, 
skötsel av husdjur etc. 

Kommentar: I hemtjänstens boserviceinsatser kan ingå enklare 
bostadsvårdssysslor, som inte utförs lika ofta som städning, exempelvis 
avfrostning av frys, fönsterputsning etc.  

Insatser som inte ingår i hemtjänstens boservice kan köpas som s.k. 
tilläggstjänster av de utförare som utför sådana tjänster.  
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2.1.3 Övriga insatser inom hemtjänsten 
• Trygghetslarm: Behov av trygghet genom att nå personal dygnet runt.  
• Telefonservice: Behov av trygghet genom att personal ringer upp på 

förutbestämda tider. 
• Matdistribution: Behov av hjälp med lunch. Varm mat alternativt kall mat 

som värms upp, levereras till hemmet.  

2.2 Hemtjänst som utförs av anhörig 
När den enskilde önskar hemtjänst och samtidigt önskar att hjälpen skall ges av 
anhörig eller att annan särskild person skall anställas för att utföra insatsen 
utreds behovet av socialkontoret. Behovet av insats i tid och omfattning prövas 
och bedöms på samma sätt som för annan hemtjänst. 

Utföraren har ett ansvar att i personalgruppen tillhandahålla personal som har 
språk- och kulturkompetens för de grupper som finns i området. 

Kriterier: För att kunna bevilja anhörigvård krävs att behovet inte kan 
tillgodoses genom hemtjänst eller särskilt boende. 

Kommentar: Anhöriganställning får inte ersätta närståendepenning från 
Försäkringskassan. Anhörig kan inte anställas för mer än 48 timmar per vecka.  

För att anställa en anhörig krävs alltid inkomstbortfall, d v s den anhörige kan 
endast anställas som anhörigvårdare om han/hon lämnar anställning helt eller 
delvis. Den anhörige måste kunna styrka inkomstbortfall. 

2.3 Hemtjänst till yngre funktionsnedsatta med omfattande 
insatser (Gäller omsorgsnämnden) 

Yngre funktionsnedsatta personer kan ha behov av omfattande 
sammanhängande insatser. 

Kriterier: 

• Behov av omfattande insatser. 
• Omfattas ej av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
• Behov av sammanhängande tillsyn. 
• Behov av social samvaro mm som inte kan tillgodoses inom 

äldreomsorgens avtalade fritidsverksamhet eller annan verksamhet. 
• Ensamhetsproblematik där andra insatser t ex gruppverksamhet är uttömda 

eller inte tillgodoser den enskildes behov 
• Kan ges till familjer där förälder p.g.a. sjukdom/funktionshinder behöver 

praktisk hjälp med barnen och/eller med hemmets skötsel. 

Kommentar: Sammanhängande tid kan beviljas för att möjliggöra för 
make/maka att t ex förvärvsarbeta.  
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Hemtjänst till barnfamilj utförs av Leanlink d v s ej valbart med annan utförare 
enligt LOV.  

Den funktionsnedsatta föräldern ska vara närvarande när insatsen utförs.  

2.4 Hemtjänst till asylsökande 
Asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd och har behov av 
hemtjänstinsatser kan ha rätt till det utifrån att de vistas i kommunen 
(vistelsebegreppet). Biståndsprövning skall alltid ske. Insatsen kan ej omfatta 
boende utan insatser kan enbart ges i hemmet. Insatser kan ej heller ges i form 
av särskilt anställd anhörig. 

Kommentar: Gäller endast för personer som är i asylprocessen och kan uppvisa 
LMA-kort (id-handlings om styrker att de omfattas av Lagen om mottagande 
av asylsökande). Hemtjänstinsatser kan ej ges vid illegal vistelse i landet. 
Övriga behov ska tillgodoses av Migrationsverket. 

2.5 Stöd i boendet 
(Gäller omsorgsnämnden) 

Kriterier: 

• Behov av praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd i vardagen både gällande 
bostaden, fritid, ekonomi, följa till apotek och läkarbesök.  

• Utgå från den enskildes behov och vara flexibel 
• Stöd till att delta i någon form av sysselsättning, arbete alternativt studier 
• Stöd till att kunna ta del av samhällets utbud 
• Utgå från de enskildas behov av insatser vardagar, kvällar och helger 
• Tillvarata och samordna nätverk 
• Förutsätter den enskildes delaktighet 
• Utförs i ordinärt boende. 

Kommentar: Gäller främst personer mellan 18-65 år, men kan beviljas till 
andra målgrupper i särskilda fall.  
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3 Bistånd i form av dagverksamhet och daglig 
sysselsättning 

3.1 Dagverksamhet för personer med demensdiagnos 
Kriterier: 

1. Över 65 år eller yngre person med demenssjukdom.  
2. Utredd och diagnostiserad demenssjukdom eller i särskilda fall personer 

som har demensliknande beteende.  
3. Behov av fysisk, psykisk och social stimulans. 
4. Bedöms kunna ha förutsättningar att tillgodogöra sig de aktiviteter, enskilt 

eller i grupp, som ingår i dagverksamhetens arbetsmetodik. 
5. Behov av regelbunden avlastning för anhörig. 

Kommentar: Flertalet kriterier skall vara uppfyllda. Plats kan anvisas om kö 
uppstår på önskad enhet. Stödteamet för demenssjuka kan i de fall man har 
kontakt med den enskilde lämna beslutsunderlag till socialförvaltningen.  

3.2 Dagverksamhet - somatik 
Kriterier: 

1. Över 65 år. 
2. Behov av fysisk, psykisk träning och/eller social stimulans 
3. Bedöms kunna ha förutsättningar att tillgodogöra sig de aktiviteter, enskilt 

eller i grupp, som ingår i dagverksamhetens arbetsmetodik. 
4. Behov av regelbunden avlastning för anhörig 

Kommentar: Flertalet kriterier skall vara uppfyllda. Plats kan anvisas om kö 
uppstår på önskad enhet. 

3.3 Daglig sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta 
personer 
(Gäller omsorgsnämnden) 

För personer med psykisk funktionsnedsättning finns daglig sysselsättning som 
service.  

Kommentar: Ej behov av biståndsbeslut. Ersättning i form av 
stimulansersättning kan utbetalas.  
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4 Bistånd i form av anhörigstöd 

4.1 Anhörigbidrag 
• Den som vårdas skall vara över 65 år. 

 
• Anhörigbidrag ges till anhörig efter biståndsprövning enligt Sol 4 kap. 2 §. 
 
• Den anhörige utför omfattande insatser av personlig omvårdnad. Med 

personlig omvårdnad avses hjälp med påklädning, hygien och toalettbesök, 
förflyttning och medicinska insatser. Omfattningen i tid skall vara minst 
fyra timmar per dygn och/eller den anhörige utför omfattande insatser av 
tillsyn på grund av till exempel den närståendes demenssjukdom, stark 
ångest eller oro. Med omfattande tillsynsbehov menas att den närstående 
inte kan lämnas ensam i hemmet mer än kortare stunder, upp till en timme 
per dag.  

 
• Den anhörige som har annan ersättning för att vårda närstående från annan 

huvudman till exempel handikappersättning, vårdbidrag eller 
närståendepenning kan inte få anhörigbidrag från kommunen. (Avser 
samma närstående). 

 
• Den som är anställd i kommunen som anhörigvårdare kan inte för samma 

närstående få månatligt anhörigbidrag.  
 
• Månatligt anhörigstöd kan kombineras med andra insatser t ex dagvård, 

växelvård och hemtjänst om kriterierna ovan är uppfyllda. Anhörigbidrag 
kan således utges även om den närstående har växelvård eller 
dagvårdsinsatser om kriterierna uppfylls då man vårdas i hemmet. 

 
• Anhörigbidraget upphör vid ändrade förhållande t ex om den närstående 

flyttar till permanent vårdboende. 
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5 Bistånd i form av särskilt boende 

5.1  Särskilt boende i servicelägenhet 
Kriterier: 

1. Behov av daglig insats vid personlig omvårdnad. 
2. Behoven bedöms inte kunna tillgodoses i ordinärt boende 
3. Behov av närhet till personal på grund av ålderssvaghet och/eller sjukdom 

som medför nedsatta funktioner och uttalad otrygghet. 
4. Över 65 år, kan även beviljas yngre åldersgrupper i särskilda fall. 
5. Behov av omfattande bostadsanpassning i den egna bostaden. 

Kommentar: Samtliga kriterier 1-4 skall vara uppfyllda. Mycket hög ålder ska 
beaktas. 

Vid ansökan skall minst tre önskade servicehus anges. Om inte den enskilde 
kan ange något alternativ bevakas sökande till servicehus i hela kommunen.  

Om färre en tre alternativ anges som önskemål bevakas sökande också till de 
servicehus som ligger i närområdet utifrån önskemålet. Om den enskilde väljer 
att tacka nej avförs sökande från kön. 

5.2 Särskilt boende i ålderdomshem 
Kriterier: 

1. Behov av insatser vid personlig omvårdnad vid flera tillfällen under dygnet. 
2. Behoven bedöms inte kunna tillgodoses i ordinärt boende 
3. Behov av närhet till personal dygnet runt på grund av ålderssvaghet 

och/eller sjukdom som medför nedsatta funktioner och uttalad otrygghet. 
4. Över 65 år 
5. Behov av omfattande bostadsanpassning i den egna bostaden. 

Kommentar: Samtliga kriterier 1-4 skall vara uppfyllda. Mycket hög ålder ska 
beaktas. 

Vid ansökan skall minst tre önskade ålderdomshem anges. Om inte den 
enskilde kan ange något alternativ bevakas sökande till ålderdomshem i hela 
kommunen.  

Om färre en tre alternativ anges som önskemål bevakas sökande också till de 
ålderdomshem som ligger i närområdet utifrån önskemålet. Om den enskilde 
väljer att tacka nej avförs sökande från kön. 
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5.3  Särskilt boende i vårdbostad 
Kriterier: 

1. Över 65 år kan även beviljas andra åldersgrupper i särskilda fall. 
2. Behov av omfattande personlig och/eller medicinsk omvårdnad 
3. Behoven bedöms inte kunna tillgodoses i ordinärt boende 

Behov av närhet till personal p.g.a. många oförutsägbara och täta insatser 
samt uttalad otrygghet. 

5.   Behov av fysisk och psykisk stimulans. 
 

Kommentar: Samtliga kriterier 1-5 skall vara uppfyllda. Mycket hög ålder ska 
beaktas. Personer med demenssjukdom och som har behov enligt ovanstående 
kan beviljas särskilt boende vårdbostad.  

Vid ansökan skall minst tre önskade vårdbostäder anges. Om inte den enskilde 
kan ange något alternativ bevakas sökande till vårdbostad i hela kommunen.  

Om färre en tre alternativ anges som önskemål bevakas sökande också till de 
vårdbostäder som ligger i närområdet utifrån önskemålet. Om den enskilde 
väljer att tacka nej avförs sökande från kön. 

5.4 Särskilt boende i vårdbostad för personer med 
demenssjukdom 

Kriterier: 

1. Över 65 år, kan även beviljas andra åldersgrupper i särskilda fall. 
2. Diagnostiserad och utredd demenssjukdom eller i särskilda fall personer 

med hjärnskada som medför demensliknande beteende. 
3. Behov av närhet till personal dygnet runt på grund av många 

oförutsägbara och täta insatser. 
4. Behoven bedöms inte kunna tillgodoses i ordinärt boende 
5. Behov av omfattande personlig och/eller medicinsk omvårdnad. 
6. Behov av fysisk och psykisk stimulans. 
7. Bedöms kunna ha förutsättningar att tillgodogöra sig de aktiviteter, 

enskilt eller i grupp, som ingår i boendets arbetsmetodik. 
 

Kommentar: Samtliga kriterier 1-7 skall vara uppfyllda. Stödteamet för 
personer med demenssjukdom kan i de fall man har kontakt med den enskilde 
lämna underlag utifrån sitt kompetensområde till socialförvaltningen. Intyg 
från legitimerad personal t.ex. i form av funktionsbedömning kan vara 
vägledande för val av vårdbostad. Boende med särskild inriktning för yngre 
demenssjuka finns på ett boende.  

Vid ansökan skall minst tre önskade vårdbostäder för personer med 
demenssjukdom anges. Om inte den enskilde kan ange något alternativ bevakas 
sökande till vårdbostad för personer med demenssjukdom i hela kommunen.  
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Om färre en tre alternativ anges som önskemål bevakas sökande också till de 
vårdbostäder för personer med demenssjukdom som ligger i närområdet utifrån 
önskemålet. Om den enskilde väljer att tacka nej avförs sökande från kön. 

5.5  Särskilt boende med specialinriktning (kategoriboende): 
Med kategoriboende avses ett boende där sökande bor så länge behovet 
kvarstår av specialinriktningen. En bilaga till kontraktet lämnas. 

5.5.1 Särskilt boende vårdbostad för personer med BPSD 
(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). 

För närvarande i Landeryds vårdboende och Åleryds vårdboende. 

Kriterier:  

1. Diagnostiserad och utredd demenssjukdom som medför 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). 

2. Se övriga kriterier för vårdbostad förpersoner med demenssjukdom. 
 

Kommentar: Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Utöver att samtliga 
kriterier ska vara uppfyllda ska mobila demensteamet varit inkopplat. 

5.5.2 Särskilt boende vårdbostad för yngre personer med 
demenssjukdom  

För närvarande på Trollflöjten. 

Kriterier: 

1. Under 65 år. 
2. Se övriga kriterier för vårdbostad för personer med demenssjukdom. 
 

Kommentar: Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. 

5.5.3 Parboende 
Linköpings kommun tillämpar en parboendegaranti för äldre personer vilket 
innebär att makar eller sammanboende där den ena personen har ett 
omsorgsbehov eller där båda makar eller sammanboende har ett omsorgsbehov 
och som önskar bo i samma bostad har rätt till ett gemensamt boende. 
Parboendegarantin omfattar boende tillsammans i servicelägenhet eller boende 
på vårdbostad. På vårdbostäderna finns dubblettrum som består av ett 
gemensamt större rum eller 2 mindre lägenheter med en dörr emellan. 
Servicelägenheterna är på ca 65 kvadratmeter.   

Parboende i vårdbostad är biståndsbedömt. Lagrummet som tillämpas då den 
medflyttande inte har omvårdnadsbehov är 4 kap. 1c § socialtjänstlagen: 

”För den som beviljats bistånd i form av boende i en sådan särskild 
boendeform som avses i 5 kap. 5§ ska det ingå i skälig levnadsnivå att kunna 
sammanbo med make eller sambo. Det gäller under förutsättning att paret 
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varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant 
boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller 
oavsett om maken eller sambon har behov av särskild boendeform”.   

Omvårdnadsavgift tas ut för den som har behov av omvårdnad. För vårdbostad 
och servicelägenhet fattas biståndsbeslut endast för den som har ett 
omvårdnadsbehov. 

Dubblettlägenhet på vårdbostad är ett kategoriboende. I enlighet med 
Linköpings kommuns parboendegaranti upprättas en bilaga till hyreskontraktet 
som reglerar vad som händer då behovet av parboendebostad inte längre 
föreligger, t ex vid dödsfall eller flyttning. Om det finns önskemål att bo kvar i 
vårdbostaden erbjuds man vårdbostadslägenhet för en person inom samma 
enhet.  

5.6 Särskilt boende för yngre personer med inriktning psykiatri  
(Gäller omsorgsnämnden) 

Kriterier: 

1. Diagnos/långvarig psykisk funktionsnedsättning. 
2. Behov av omfattande stöd i vardagen. 
3. Behov av närhet till personal.  

Kommentar: Inriktningar i form av gruppbostad och servicebostad, utifrån den 
enskildes behov. Flertalet kriterier skall vara uppfyllda. 

5.7 Särskilt boende vårdbostad för äldre personer med 
inriktning psykiatri 

För närvarande på Valthornsgatan. 

Kriterier: 

1 Över 65 år, kan beviljas andra åldersgrupper i särskilda fall. 
2 Psykisk funktionsnedsättning. 
3 Behov av närhet till personal dygnet runt. 
 
Kommentar: 
Samtliga kriterier ska vara uppfyllda. 
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5.8 Särskilt boende i servicelägenhet för äldre personer med 
missbruksproblematik 

För närvarande i Lambohov. 

Kriterier: 

1. Ca 55 år och äldre. 
2. Bedöms ej klara eget boende utan stöd. 
3. Långvarigt alkohol-/drogmissbruk 
4. Behov av och accepterar att ta emot boendestöd. 

Kommentar: Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Boendestöd (enligt punkt 
4) är en avgiftsfri insats som ingår i utförarens uppdrag. Ev. hemtjänst enligt 
taxa.  

5.9 Korttidsboende 
Kriterier: 

1. Över 65 år, kan även beviljas andra åldersgrupper i särskilda fall. 
2. Behov av tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna 

bostaden på ett tryggt och säkert sätt där orsaken kan vara att:  
• behov av vardagsmobilisering föreligger 
• avlasta närstående som vårdar anhörig 
• vårdande anhörig är tillfälligt sjuk 
• lösa boendefrågan i avvaktan på utredning för utskrivningsklara 

patienter som kommunen har betalningsansvar för inför 
hemgång/andra insatser   

• lösa boendefrågan i väntan på bostadsanpassning 
• lösa boendefrågan i avvaktan på annat boende 

Kommentar: Både kriterie 1 och 2 skall vara uppfyllda. Plats anvisas. Akuta 
omvårdnadsbehov i form av korttidsplats (som ej kräver sjukhusvård) som 
uppkommer under jourtid handläggs av sociala jouren. 

5.10 Korttidsvårdsplats för yngre funktionsnedsatta 
(Gäller omsorgsnämnden) 

Kriterier:  

1. Mellan 18-65 år  
2. Diagnos/långvarig funktionsnedsättning 
3. Vårdbehovet bedöms inte kräva psykiatrisk slutenvård, öppenvårdsinsatser 

bedöms inte tillräckliga. 
4. Bedöms kunna återvända till det egna boendet inom 3 – 6 månader. 
5. Behov av vardagsmobilisering föreligger. 



Riktlinjer för insatser enligt 
socialtjänstlagen 

 

 
 

19 (21) 
 

  

Kommentar: Inte för personer med aktivt missbruk eller med långsiktigt behov 
av bostad med särskild service i form av gruppbostad eller servicebostad.  
Korttidsvården är inte heller avsedd att fungera som enbart en akut 
bostadslösning. Pågående psykiatrisk tvångsvård enligt LPT inget hinder för 
korttidsvård. 

5.11 Växelvård 
Växelvård finns med inriktning för personer med demens respektive för 
somatiskt sjuka. 

Kriterier: 

1. Över 65 år, kan även beviljas andra åldersgrupper i särskilda fall.  
2. Behov av omfattande omvårdnad.  
3. Behov av regelbunden avlastning för anhörig 
4. Behov av vardagsmobilisering i syfte att bibehålla funktioner. 

Kommentar: Flertalet kriterier skall vara uppfyllda. Plats kan anvisas om kö 
uppstår på önskad enhet. Stödteamet för demenssjuka kan i de fall man har 
kontakt med den enskilde lämna beslutsunderlag till socialförvaltningen.  

5.12 Regler för växelvård 
Växelvård kan erbjudas en alternativt två veckor av fyra eller varannan vecka. 
En vecka motsvaras alltid av sju dagar. Växelvård kan erbjudas maximalt två 
veckor av fyra. Om större behov finns skall permanent boende övervägas.  

Planeringen av växelvård sker via överenskommelse mellan 
brukaren/närstående och utföraren. I mån av plats kan brukaren erhålla extra 
dagar efter överenskommelse med utföraren.  

Växelvården upphör om den inte nyttjas vid två på varandra följande tillfällen 
och detta inte föranleds av sjukdom, sjukhusvistelse eller annan orsak som 
meddelats minst en vecka i förväg.  
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6 Regler för erbjudande om plats, inflyttning och 
hyror 

6.1 Erbjudande om plats för personer som beviljats 
servicelägenhet/vårdbostad 

Den enskilde erbjuds ledig servicelägenhet/vårdbostad utifrån de önskemål 
man angett i ansökan. Om kommunen inte kan erbjuda boende inom tre 
månader på något av önskade alternativ kommer erbjudande att lämnas om 
något annat boende. Om den enskilde väljer att tacka nej kommer han/hon 
enbart bevakas för angivna önskemål. I det fall den enskilde erbjuds och tackar 
nej till önskat boendealternativ avförs den enskilde från kön och får vid behov 
ansöka på nytt. 

I de fall den enskilde vårdas på sjukhus eller på korttidsboende och har 
beviljats boende, och inte kan flytta hem i väntan på boende anvisas den 
enskilde ledig servicelägenhet/vårdbostad. Möjlighet finns att byta 
servicelägenhet/vårdbostad.  

6.2 Erbjudande om plats i särskilt boende med inriktning 
psykiatri 

Den enskilde erbjuds ledig plats utifrån det bedömda behovet. Om den enskilde 
tackar nej till erbjuden plats kvarstår bevakningen för nytt erbjudande om 
annan plats. 

6.3 Hyra  
Den enskilde betalar hyra senast 14 dagar efter det att man accepterat 
erbjudandet Om lägenheten blir ledig senare än 14 dagar efter man accepterat 
erbjudandet utgår hyra enligt punkt 2. 

Hyra erläggs från den 1:a respektive den 15:e efter det att man flyttat till 
boendet.   

6.4 Hyresbefrielse 
Hyresbefrielse ges under 1 månad under förutsättning att den enskilde har 
kostnader för dubbla hyror. Hyresavi skall uppvisas för verksamhetschef. 
Gäller servicelägenheter, vårdbostäder och särskilda boenden för yngre 
funktionshindrade. 

6.5 Regler vid s.k. dubbla insatser  
Hemtjänst och dagverksamhet är insatser som ges till personer som bor i 
ordinärt boende eller i servicelägenhet. Då den enskilde flyttar till vårdbostad 
eller korttidsboende i avvaktan på annat boende, upphör hemtjänst och 
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dagverksamhet normalt sett då den enskildes behov av skälig levnadsnivå 
bedöms tillgodoses på boendet.  

Dubbla insatser beviljas inte utom i särskilda fall. De behov den enskilde har 
för att få skälig levnadsnivå skall tillgodoses på vårdbostaden. Vid extra 
ordinära behov t ex för yngre demenssjuka, psykisk funktionsnedsättning kan 
s.k. dubbla insatser beviljas t.ex. i form av dagverksamhet, ledsagning. 

För psykisk funktionsnedsatta finns dagverksamhet och aktiviteter även utanför 
boendet och erbjuds utan biståndsbeslut. Målsättningen är att den enskilde ska 
stödjas och motiveras till sysselsättning och aktiviteter utanför boendet. 

6.6 Regler för bokningsbara platser för äldre personer 
• Vistelsen kan endast bokas för en period i taget, från några dygn till högst 

10 dygn i följd. 
• Längre perioder kan bokas i undantagsfall. 
• Personlig omvårdnad ingår. 
• Vid behov ingår promenader under vistelsen. 
• Läkemedel som är medhavda överlämnas. 
• För att säkerställa en god vård och omsorg ska brukarens sjuksköterska 

inom hemsjukvården informeras om vistelsen vid den bokningsbara platsen 
om frågor uppstår kring den medicinska vården. 

 

7 Uppföljning 
Socialförvaltningen och omsorgs- och äldreförvaltningen följer upp riktlinjerna 
för eventuell revidering årligen eller vid behov. 
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