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Kösituationen

Handläggning 

Nya boendeformer



Boendeansökningar som ej är fördelade till 

handläggare

• Servicelägenhet 55 (63)

• Vårdbostad 16 (10)

• Ansökan från annan kommun 23 (12)

Äldst servicelägenhet inkom 170614

Äldst vb inkom 170911

Biståndsbedömarna i äldregruppen fattar i genomsnitt 430 beslut per 

månad.

Ansökan från annan kommun kan gälla antingen servicelägenhet 

eller vårdbostad

Hemkommunen gör utredning



Servicelägenhet

• 7 (15) personer i kö

• Ingen har väntat längre än tre månader

• 3 (4) har ett pågående erbjudande

• 4 beslut från oktober

• 3 beslut från november



Ålderdomshem

• 6 (12) personer i kö

• Ingen (0) väntat längre än tre månader

• 2 har ett pågående erbjudande

• 2 vistas på korttidsboende 

• 1 beslut från september

• 5 beslut från oktober



Gruppboende för demenssjuka

• 31 (27) personer i kö

• 2 (4) väntat längre än tre månader, båda har fått erbjudande men 

valt att tacka nej

• 5 har nu ett pågående erbjudande

• 1 beslut mars

• 2 beslut juli

• 1 beslut augusti

• 9 beslut september

• 16 beslut oktober

• 2 beslut november

• 9 vistas på korttidsboende 



Sjukhem

• 7 (11) personer i kö

• Ingen har väntat längre än tre månader

• 4 har pågående erbjudande

• 1 beslut september

• 5 beslut oktober

• 1 beslut november



Uppföljning

• Genomförandeplan begärs in

• Uppföljning sker av nöjdhet, måluppfyllelse samt 

huruvida behoven tillgodoses i vårdbostaden

• Uppföljning ibland på egen bedömning, ibland då 

utföraren påkallar uppföljning

• Samarbete sker med Kvalitets- och 

utvärderingskontoret. Socialförvaltningen följer då upp 

individens behov/beslut. Kvalitets- och 

utvärderingskontoret följer upp avtalet.



Nya boendeformer från årsskiftet

• Trygghetsboende – ej biståndsprövat, möjlighet att 

ställa sig i kö utifrån ålder

• Servicelägenhet – sammanhållna servicehus

• Särskilt boende i vårdbostad

• Särskilt boende i vårdbostad för personer med 

demenssjukdom



Prioriteringsprinciper

• -Människovärdesprincipen

• Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 

personliga egenskaper och funktioner i samhället.

• -Behovs- och solidaritetsprincipen

• Resurser bör fördelas efter behov.

• -Kostnadseffektivitetsprincipen

• Vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder, bör en rimlig 

relation mellan kostnader och effekt mätt i förbättrad hälsa och 

förhöjd livskvalité eftersträvas.



HUVUDPRINCIP:

Prioritering måste alltid göras utifrån en individuell bedömning där den 

nuvarande situationen är avgörande.

AKUTA BEHOV:

Personer med akuta behov som inte är tillgodosedda och som måste tillgodoses 

omedelbart.

ANGELÄGNA BEHOV: 

Personer med behov som inte behöver tillgodoses akut.

T ex:

-Behov av avlastning.

-Växelvård.

-Dagvård.

-Färdigbehandlade personer på US som kommunen har betalningsansvar för.

-Uppföljningar.

MINDRE ANGELÄGNA BEHOV:

Personer med behov som kan vänta. Situationen är inte akut.

Kan andra insatser, som t ex hemtjänst, sättas in i väntan på att en ansökan om 

servicelägenhet blir handlagd?


