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1. Inledning 

Riktlinjernas målgrupp och avgränsning 

Riktlinjerna avser personer som har ett beslut enligt socialtjänstlagen (2001:53), 
SoL, inom verksamhetsområdet Vård och omsorg. Riktlinjerna omfattar bistånd i 
ordinärt boende, korttidsvård, växelvård, vård- och omsorgsboende samt 
dagverksamhet. 

Beslut om insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, samt SoL-beslut för personer med socialpsykiatrins 
målgrupp handläggs av LSS-handläggare eller biståndshandläggare inriktning 
socialpsykiatri och beskrivs i särskild riktlinje. 

Syftet med riktlinjerna 
Syftet med riktlinjerna är att stärka rättssäkerheten genom att skapa ett enhetligt 
synsätt vid bedömningar och att säkerställa att personer med likvärdiga behov 
bedöms på liknande sätt. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning i 
arbetet vid biståndsbedömning.  

Riktlinjerna är vägledande vid beslut om bistånd, de skall tillämpas inom ramen 
för socialtjänstlagen och med beaktande av dess bestämmelser om 
helhetsbedömning och individuell prövning.  

Socialförvaltningens värdegrund 
Socialnämnden beslutade 2013 om förvaltningens värdegrund. Värdegrundens 
syfte är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete. 
Målet är att förbättra, bibehålla eller kompensera livsvillkoren för den enskilde. 
Socialförvaltningens värdegrund byggs upp av gemensamma normer och 
värderingar som ska styra vårt dagliga arbete i syfte att nå verksamhetens mål. 
Värdegrunden tydliggör vårt förhållningssätt, hur vi bemöter varandra och hur vi 
förhåller oss till vår omvärld. 

De tre huvudpunkterna i socialförvaltningens värdegrund är följande: 

• Trygghet 

Beslutande: Socialnämnden 
Datum och paragraf: 2021-06-17 §97 
Reviderad: 2023-02-28 §36 
Dokumentansvarig: verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 
Revideras: vid behov 
Gäller till: tills vidare 
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• Delaktighet 

• Professionellt bemötande 

 
Värdegrunden är vägledande och utgör de förhållningssätt som kommunens 
anställda ska arbeta efter. Värdegrunden måste alltid sättas i sammanhang med 
beviljad insats och lagstiftning inom aktuellt område.  

Socialtjänstlagen 
Dessa riktlinjer utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell 
rättspraxis, förarbeten till gällande lagar samt föreskrifter från Socialstyrelsen. 

Riktlinjerna är vägledande och en helhetsbedömning av den enskildes totala 
situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det alltid den enskildes 
behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Det finns inte 
några begränsningar för vilka typer av insatser som den enskilde kan ansöka om. 
Oavsett vilket bistånd ansökan gäller ska rätten till bistånd alltid prövas. 

Skälig levnadsnivå 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det innebär 
inte bara en nivåbestämning utan även vilken form av insats och stödform som 
kan vara aktuell. Begreppet skälig levnadsnivå saknar en exakt definition i 
förarbetena till lagstiftningen, vilket gör att begreppet måste bedömas utifrån 
den tid och de förhållanden som den sökande befinner sig i. Således ankommer 
det kommunen att fastställa vilken levnadsnivå som anses vara skälig. Att tydligt 
särskilja nivå från innehåll är omöjligt utan att den skäliga levnadsnivån blir ett 
uttryck för kvaliteten i insatsen och vilken ambitionsnivå som kan vara rimlig i 
ett enskilt fall. Vid bedömning av vilken insats som behövs för att den enskilde 
ska uppnå en skälig levnadsnivå bedöms alltså inte enbart den tid och de 
förhållanden som råder utan även utifrån den enskildes egen situation och behov. 
Detta innebär att skälig levnadsnivå kan innebära olika saker för olika personer 
vid olika tidpunkter och förhållanden. Vid bedömning av vad som anses vara 
skälig levnadsnivå kan biståndshandläggare använda sig utav rättspraxis, 
riktlinje samt gemensamma samråd för att göra sin bedömning.  

Enligt propositionen till socialtjänstlagen gällande bedömning av vilken insats 
som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter 
såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den 
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 
Det kan inte finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster 
oberoende av kostnad1. 

Behov kan tillgodoses på annat sätt 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen rätt till bistånd av socialnämnden 
för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  

 
1 Prop. 00/01:80, sid 91 RÅ 1986 ref 175 
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Vid varje ansökan om bistånd ska biståndshandläggare utreda om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. Finns det andra sätt att tillgodose behovet ska dessa i 
första hand prövas och ansökan avslås.  

Det är viktigt att den enskilde gör det den klarar själv och att vi inte hjälper 
någon mer än nödvändigt. Om den enskilde ges för mycket hjälp under en längre 
period så leder det till att personen inte använder de funktioner den har. 

Det egna ansvaret och delaktighet 

Insatserna som kan beslutas om inom socialtjänsten syftar till att stärka den 
enskildes förmåga till ett självständigt liv. Det är av vikt att arbetet med den 
enskilde utgår från att denne behåller det egna ansvaret eller tar tillbaka 
ansvaret för den egna situationen.  Det innebär att alla yrkeskategorier 
samverkar kring och med den enskilde med rätt insatser vid rätt tidpunkt för att 
ge personen möjligheten att utifrån egna mål och resurser rehabiliteras. Vid 
bedömning av vilken insats som ska erbjudas ska alltid individens möjlighet att 
öka sin självständighet och förbättra eller bibehålla sin funktionsförmåga 
beaktas. Den enskildes delaktighet och inflytande ska vara centrala under 
behovsbedömningen och vid verkställande av insats, vilket för med sig att 
beslutet ska möjliggöra viss flexibilitet i utförandet av insatserna.  

Till socialtjänstens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den enskilde 
att ta emot hjälp eller en insats. Insatsen ska anpassas till den enskildes aktuella 
förutsättningar och behov. Det är väsentligt att, ur ett helhetsperspektiv, beakta 
ekonomisk hushållning för kommunen. 

Informationsskyldighet 
I samband med utredning ska biståndshandläggare informera om andra 
relevanta samhällsinsatser som exempelvis anhörigstöd, mötesplatser och 
privata hushållsnära tjänster med mera. Informationsskyldigheten gäller även till 
de som är i behov av insatser men som inte är motiverade att ta emot stöd. 
Vidare ingår det även att socialtjänsten på olika sätt motiverar den enskilde att ta 
emot hjälp eller en insats. 

2. Kommunens ansvar för medborgare 

Bosättningskommun 
Med bosättningskommun avses enligt 2 a kap. 3 § SoL den kommun där den 
enskilde är stadigvarande bosatt, eller annan kommun, om den enskilde har 
starkast anknytning till den kommunen. 

Det framgår även att det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd- och 
hjälpinsatser, oavsett om den enskilde tillfälligt eller under längre tid vistas i en 
annan kommun. 

Vistelsekommun 
Om en äldre person önskar, under en kortare tid, att vistas i en annan kommun 
kan den ha rätt till hjälp och stöd, enligt 2 a kap. 6 § SoL. Med kortare tid menas 
upp till 6 månader samt att den enskilde avser att återvända till 
bosättningskommunen. Vistelsekommunen är skyldig att på begäran av 
bosättningskommunen bistå med utredning och verkställighet i vissa fall. 
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Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen för hjälp med verkställighet 
enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. 

Flytt till annan kommun 
En person som önskar flytta till en annan kommun och som till följd av hög ålder, 
funktionsnedsättning eller annan allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av 
omfattande vård- och omsorgsinsatser och inte kan bosätta sig där, utan att 
inflyttningskommunen bistår med nödvändiga insatser, kan enligt 2 a kap. 8 § 
SoL ansöka om sådana insatser. 

Ansökan ska behandlas som att den enskilde är bosatt i inflyttningskommunen. 
Förhållandet om den sökandes behov är tillgodosett i hemkommunen får inte 
beaktas vid bedömning av stadigvarande insatser som till exempel 
hemtjänstinsatser eller vård-och omsorgsboende. Insatsen korttidsvistelse kan 
avslås om behovet är tillgodosett i hemkommunen. 

Hemkommunen är på begäran av inflyttningskommunen skyldig att bistå med 
den utredning som behövs för att kunna pröva ansökan. Den enskilde ska lämna 
samtycke till inhämtning av erforderliga uppgifter.  

Asylsökande 
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av asylsökande. 
I lagen (1994:137) om mottagandet av asylsökande med flera. LMA återfinns 
regler om bland annat bistånd till denna grupp. Asylsökande har enligt lagen inte 
rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för förmåner som motsvarar det bistånd som 
en asylsökande har rätt till enligt LMA, vilket består av logi samt ekonomisk 
ersättning i form av bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag (13 § 
LMA). Migrationsverket ska erbjuda boende på en förläggning, för att där få 
tillgodosedda de särskilda behov som kan finnas, om asylsökande inte själv 
ordnar med eget boende (14 § LMA). Önskar en asylsökande ändå ansöka om 
bistånd enligt 2 kap. 1 § SoL ska ansökan prövas och avslås. Kommunens yttersta 
ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL innefattar även personer som omfattas av LMA. 

EU/EES-medborgare 
Rätten till likabehandling innebär att EU/EES-medborgare som bedöms ha 
uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd och andra sociala förmåner på lika 
villkor som svenska medborgare. EU/EES-medborgare har uppehållsrätt efter tre 
månader om de uppfyller något av villkoren för uppehållsrätt. Till skillnad från 
uppehållstillstånd prövas inte uppehållsrätt, utan gäller så länge ett villkor är 
uppfyllt. 

EU/EES-medborgare delas in i ekonomiska aktiva och ekonomiska icke-aktiva. 

Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare 
Som ekonomisk aktiva räknas företagare, arbetstagare och arbetssökande som 
aktivt söker arbete och anses ha en verklig möjlighet att få en anställning i 
Sverige. Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till likabehandling med 
svenska medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd. 
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Ekonomiskt icke-aktiva EU/EES-medborgare 

Som ekonomiskt icke-aktiva räknas studenter och pensionärer. De har 
uppehållsrätt om de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina 
familjemedlemmars försörjning. 

Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare 

Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo 
uppehållsrätt. För ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare gäller uppehållsrätten 
även för vissa andra familjemedlemmar och släktingar, som är beroende av 
EU/EES-medborgaren för sin försörjning eller annan hjälp. 

Rätten till likabehandling vid ansökan om bistånd är inte lika långtgående för alla 
EU/EES-medborgare. 

Akut nödsituation 
Personer som inte bedöms ha sin hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas, 
har bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa 
på annat sätt. Vad som anses vara nödvändig hjälp för att avhjälpa en akut 
nödsituation, måste socialtjänsten bedöma i varje enskilt fall. 

3. Handläggning av ärende (Handläggningsprocessen) 

Individens behov i centrum (IBIC) 
Vid biståndshandläggningen i Kumla används det nationella arbetssättet 
”Individens behov i centrum” (IBIC) i samtliga ärenden. IBIC är ett behovsinriktat 
och systematiskt arbetssätt för att bedöma behov utifrån socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika 
livsområden i dagliga livet istället för de insatser som kommunen erbjuder. I IBIC 
används klassifikationen ICF, vilket är ett internationellt system för att beskriva 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF används för att med ett 
gemensamt språk som stöd fånga upp kombinationen av olika perspektiv och för 
en helhetssyn hur en person fungerar i sin livssituation. 

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med 
strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av 
information. IBIC utgår från socialtjänstens process för handläggning och 
dokumentation. I dokumentationen går det att följa individen genom processen, 
från ansökan till avslutad insats.  

IBIC-processen för socialtjänstens handläggning och dokumentation ser ut enligt 
följande: 
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Utredning av en ansökan görs utifrån den enskildes behov inom elva 
livsområden: 

Lärande och tillämpa kunskap: Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta 
beslut  

Allmänna uppgifter och krav: Dagliga rutiner, passa tider, hantera stress, följa 
medicinska råd 

Kommunikation: Göra sig förstådd, ta emot information  

Förflyttning: Röra sig på olika sätt, bära föremål  

Personlig vård: Tvätta sig, klä på sig, toalettbesök, äta och dricka  

Hemliv: Laga mat, städa, tvätta och andra hushållssysslor 

Mellanmänskliga interaktioner och relationer: Kontakt med släkt, vänner och 
myndigheter, samspel  

Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv: Söka jobb, behålla ett 
jobb, betala räkningar, hantera pengar  

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv: Delta i föreningsliv, utöva 
fritidsintressen  

Känsla av trygghet: Känna sig trygg i olika situationer, oro och rädsla för olika 
saker  

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående: 
Anhörigas behov av stöd och avlastning. 
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Aktualisering och ansökan/ anmälan 
Ett ärende kan aktualiseras genom en ansökan, anmälan eller på annat sätt. När 
kommunen får kännedom om att en enskild kan vara i behov av insatser enligt 
socialtjänstlagen ska en utredning inledas utan dröjsmål. Socialtjänstlagen 
innehåller dock inga möjligheter till tvångsinsatser, vilket innebär att en 
utredning av den enskildes behov och beslut om insatser endast kan genomföras 
om den enskilde själv vill det. 

Ansökan 
Ansökan innebär en begäran om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. En 
ansökan kan vara både muntlig och/ eller skriftlig. Ibland är det för den enskilde 
svårt att precisera en ansökan, biståndshandläggare är då behjälplig med att 
förtydliga en ansökan utifrån den enskildes önskemål. När den enskilde tar 
kontakt med kommunen ska återkoppling ske skyndsamt.  

Ombud 

Sökanden får företrädas av ett ombud med stöd av en skriftlig fullmakt alternativ 
muntlig fullmakt som lämnas vid ett hembesök eller på besök hos förvaltningen. 
En person med nedsatt beslutsförmåga kan inte företrädas av någon annan med 
stöd av en fullmakt eftersom en fullmakt inte är giltig när den utfärdats av någon 
med nedsatt beslutsförmåga. Vidare anses en fullmakt som ställts ut innan den 
enskilde drabbades av nedsatt beslutsförmåga inte längre giltig när den enskilde 
lider av bristande rättshandlingsförmåga och inte har kapacitet att återkalla 
fullmakten. 

Framtidsfullmakt 

Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. De innebär att en 
person själv får bestämma hur hans eller hennes angelägenheter ska skötas i 
framtiden genom att ge fullmakt åt en annan person att företräda honom eller 
henne om han eller hon inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Att man 
inte längre kan ta hand om sina angelägenheter kan bero på sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Framtidsfullmakten är ett 
alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Fullmaktshavaren kan få samma 
behörighet att bevaka fullmaktsgivarens rätt som en god man och kan bland 
annat ansöka om bistånd hos socialtjänsten och ingå avtal. 

Anhörigbehörighet 

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler om anhörigbehörighet, reglerna finns i 17 
kap. föräldrabalken. Reglerna innebär att anhöriga har rätt att företräda enskilda 
som inte längre själva kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. 
Anhörigbehörigheten blir aktuell om den enskilde drabbas av sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande. 

Anhörigas behörighet gäller ordinära rättshandlingar i den dagliga livsföringen, 
som att sköta ekonomin och ingå avtal. I behörigheten ingår att ansöka om 
bistånd såsom hemtjänst.  

Anmälan 
Med anmälan avser att en kontakt tas från annan än den enskilde om att ett 
behov av hjälp eventuellt föreligger. Därefter tar biståndshandläggare kontakt 

https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/handbok/handbok/familjeratt/god-man-och-forvaltare/
https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/handbok/handbok/familjeratt/framtidsfullmakt-och-behorighet-for-anhoriga/d_1024-?anchor=
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med den enskilde som anmälan gäller för att erbjuda möjlighet att ansöka om 
hjälp och stöd. 

När någon som inte har behörighet att företräda den enskilde tar kontakt sker en 
anmälan. Biståndshandläggaren ska då skyndsamt ta reda på om anmälan leder 
till en ansökan från den enskilde genom att göra en förhandsbedömning. I de fall 
en anmälan inte leder till en ansökan ska detta dokumenteras. 

Anmälan om behov av god man 

Om den enskilde på grund av sjukdom inte har insikt om sin situation och själv 
saknar förmåga att framföra en ansökan behövs legal ställföreträdare i form av 
god man eller förvaltare. Anmälningsskyldighet till Överförmyndarkansliet 
föreligger då enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937).  

Utredning 
Vid bedömning om en person har rätt till bistånd enligt SoL utreds om: 

• Ett behov föreligger 

• Behovet kan tillgodoses på annat sätt 

• Biståndet behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå 

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggning ske så enkelt, snabbt 
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. En individuell bedömning 
ska göras i varje enskilt fall. 

I utredningen används IBIC som ett systematiskt arbetssätt och ett stöd för 
handläggaren i utredningsarbetet vid handläggning av ansökningar enligt 
socialtjänstlagen. I utredningen beskrivs och dokumenteras strukturerat 
individens behov, resurser, mål och resultat med stöd av klassifikationen i det 
nationella fackspråket i ICF.  

Insamling av fakta kan ske genom uppgifter från den enskilde eller uppgifter från 
andra. Det är av stor vikt att biståndshandläggaren vid behov samverkar med 
andra professioner och samråder med personer i den enskildes närhet för att få 
en samlad bild av livssituationen. Samverkan ska alltid ske med den enskildes 
samtycke.  

Det ska framgå av utredningen vad som är faktiska omständigheter och vad som 
är bedömningar. Som en del av utredningen framgår utredarens bedömning, som 
ligger till grund för motiveringen av beslutet.  

Beslut och uppdrag 
Beslut om insats ska alltid ske utifrån den enskildes behov och målsättning med 
insatserna. Målen med bistånd ska alltid beskrivas så att de är möjliga att följa 
upp. Vid utredningen ska handläggaren alltid fråga den enskilde om målet med 
biståndet och, i dialog med den enskilde, utforma mål. 

Beslutet ska tydligt beskriva vad den enskilde ska få för hjälp och stöd. Beslutet 
ska samtidigt ge utrymme för den enskilde att tillsammans med utföraren 
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planera hur insatsen ska utformas inom ramen för de livsområden och den 
tidsram som biståndet avser.  

Ett avslag eller delvis avslag på en ansökan ska alltid motiveras. Om skäl till 
avslag är att behov kan tillgodoses på annat sätt ska det framgå vad annat sätt 
innebär. Vid avslag ska det framgå hur den enskilde kan överklaga beslutet. 

Kommunicering 
Innan biståndshandläggare fattar ett beslut i ett ärende ska 
biståndshandläggaren, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den 
enskilde om allt material av betydelse för beslutet och den enskilde ska ges 
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Biståndshandläggare 
kan dock avstå från sådan kommunikation, om ett väsentligt allmänt eller enskilt 
intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. Biståndshandläggaren avgör 
hur underrättelse ska ske (Förvaltningslagen 25 §).  

- Kommunicering ska alltid ske vid delavslag och avslag.  

- Kommuniceringen kan vara skriftlig eller muntlig. Att kommunicering 
skett ska dokumenteras i myndighetsjournalen.  

- Skäligt rådrum är minst fem dagar enligt förarbeten till 
Förvaltningslagen. Ange tidsfrist vid skriftlig kommunicering.  

- Svar på kommunicering ska dokumenteras i journal.  

Överklagande 
Den enskilde har rätt att, hos förvaltningsrätten, överklaga beslut som inte 
innebär fullt bifall. Domstolen kan efter prövning ändra beslutet om de anser att 
kommunen gjort en felaktig bedömning. Biståndshandläggare har skyldighet att 
informera om och vara behjälplig med överklagandet. 

Överklagandet ska inkomma till socialnämnden inom tre veckor från den dag den 
enskilde fick del av beslutet. Om överklagandet inkommit i tid kan 
biståndshandläggare välja att ändra sitt beslut om nya uppgifter inkommit som 
föranleder en annan bedömning. Om ingen ändring görs, eller om ändringen inte 
helt motsvarar det den enskilde ansökt om, skickas överklagandet vidare till 
förvaltningsrätten för prövning. 

Tidsbegränsning och uppföljning 
Enligt Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten, anses det vara lämpligt att tidsbegränsa besluten om behovet av 
insatserna antas kunna förändras över tid. Däremot anses det mindre lämpligt att 
tidsbegränsa andra former av insatser, exempelvis beslut om vård- och 
omsorgsboende. 

• Biståndsbeslut, förutom de som avser vård- och omsorgsboende, 

tidsbegränsas regelmässigt. Tidsintervall för beslut avgörs av i vilket 

rehabiliteringsspår den enskilde bedöms tillhöra.  

• Biståndsbeslut ska följas upp i god tid innan de upphör att gälla 
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• Enskild med pågående hemtjänstinsatser i bostad som fått beslut om, och 

erbjudits vård- och omsorgsboende, behåller de pågående insatserna som 

längst fram till och med inflyttningsdatum enligt hyreskontraktet. 

Beslut ska följas upp för att få fram ett underlag för bedömning om insatsen skall 
fortsätta, förändras eller avslutas. Nämnden har ansvar för att följa upp hur 
beviljade insatser utförs, att insatserna tillgodoser den enskildes behov av hjälp 
och stöd, att verkställigheten sker i enlighet med beslutet och med hänsyn till den 
enskildes medinflytande samt är av god kvalitet. Vid uppföljning inhämtar 
biståndshandläggare relevant information från utförandet och andra 
professioner.  

Förbehåll  
Gynnande beslut kan i regel inte återkallas men undantag från detta gäller om ett 
förbehåll skrivs i beslutet. Det ska därför göras en bedömning när det är aktuellt 
att skriva förbehåll i beslutet. Ett exempel när det kan vara aktuellt är när den 
enskilde beviljas hemtjänstinsatser men det inom kort kan bli aktuellt med 
boende. Ett förbehåll bör då skrivas i beslutet om att insatsen avslutas om 
behovet istället kan tillgodoses genom att boende erbjuds. 

Verkställighet 
Efter beviljad biståndsinsats gör biståndshandläggaren en beställning till 
utföraren där det tydligt framgår vilken/vilka insatser som beviljats och målet 
med insatsen/insatserna. Utförarna gör en genomförandeplan i delaktighet med 
den enskilde och eventuellt anhöriga eller god man. Inom hemtjänsten görs detta 
inom två veckor och insatserna kommer igång efter detta. Endast nödvändiga 
insatser kommer igång innan genomförandeplan hunnit göras, exempelvis vissa 
omvårdnadsinsatser. När det gäller utskrivningsklara patienter från slutenvård 
ska insatserna sättas igång inom lagstiftad tidsram. På vård- och omsorgsboende 
görs en genomförandeplan inom fyra veckor. 

En bedömning ska alltid göras kring hur brådskande det är att få igång 
insatserna, för att få till en bra planering krävs god samverkan och dialog mellan 
biståndshandläggare och utförare i så god tid som möjligt.  

Individen i centrum kräver samverkan med andra 
Bedömning av en persons behov kräver ofta att flera professioner, såväl inom, 
som utanför, den kommunala organisationen samverkar. I de fall det är relevant 
ska biståndshandläggaren därför inhämta uppgifter från andra. Uppgifter får 
enbart inhämtas efter samtycke från den enskilde eller dennes legala 
ställföreträdare. 

Biståndshandläggaren ska, om det finns behov, initiera till uppföljning av 
insatser, vårdplanering och/ eller ”Samordnad individuell plan” (SIP). SIP ska 
upprättas tillsammans med den enskilde om det finns behov av insatser från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård där samordning bör genomföras. 
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4. Rehabiliterande förhållningssätt 

Socialnämndens värdegrund vilar i ett rehabiliterande förhållningssätt där den 
enskildes integritet och självbestämmande ska respekteras, förhållningssättet 
ska främja den enskildes inflytande, delaktighet och makt att ta ansvar över sitt 
liv. I de insatser som utförs har vi ett rehabiliterande förhållningssätt som grund 
där den enskilde har rätt att få behålla så många av sina funktioner så länge som 
möjligt, för att göra det på bästa sätt arbetar våra professioner tillsammans. 

I de besluten vi fattar ska det tydligt beskrivas vad den enskilde ska få för hjälp 
och stöd. Den enskilde ska tillsammans med utföraren ges utrymme att planera 
hur insatsen ska utformas inom ramen för de livsområden och den tidsram som 
biståndet avser. 

Det är viktigt att den enskilde gör det den klarar själv och att vi inte hjälper 
någon mer än nödvändigt. Om den enskilde ges för mycket hjälp under en längre 
period så leder det till att personen inte använder de funktioner den har. I 
förlängningen kan detta skapa ett ökat behov och en försämrad livskvalitet för 
den enskilde. 

Arbetssätt 
För att säkerställa att varje enskild individ får det stöd och den hjälp han/hon 
behöver utifrån sina förutsättningar till rehabilitering arbetar vi gemensamt 
kring den enskildes behov. 

När den enskilde beviljas en eller flera insatser enligt Socialtjänstlagen kopplas 
övriga berörda professioner kring personen in. Det kan handla om sjuksköterska, 
arbetsterapeut och kontaktansvarig i hemtjänsten. Utifrån den enskildes förmåga 
och möjlighet till rehabilitering beslutar bedömningsteamet om hur arbetet ska 
läggas upp kring den enskilda individen. Bedömningen görs utifrån tre olika 
Bedömningsspår.  

Finns behov av att ändra inriktning på den stöd och hjälp som ges till den 
enskilde gör bedömningsgruppen en ny bedömning av bedömningsspår.  

Varje bedömningsspår tar sin utgångspunkt i stödjande/ tränande alternativt 
kompenserande insatser.  

Stödjande/tränande innebär att individen på något sätt är med i genomförandet 
av aktiviteten med fokus att återfå funktioner alternativt hitta nya strategier för 
att utföra aktiviteter.  

Kompenserande innebär att insatsen helt utförs av någon annan än individen 
själv. Här ligger fokus på att bevara kvarvarande funktioner.  

Bedömningsspår 1 

Personer med potential till en snabb rehabilitering med intensiva, riktade 
insatser. Här fattas biståndsbeslut på 3-6 månader med tydligt definierade mål på 
aktiviteter som personen ska arbeta mot att klara på egen hand eller med 
minimalt stöd.  

Fokus på stödjande/ tränande insatser.  
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Bedömningsspår 2 

Personer med potential till viss förbättring av funktionstillstånd över tid men inte 
ett lika snabbt förlopp som för person i bedömningsspår 1. Här fattas 
biståndsbeslut på 1-2 år där vi ser att det är viktigt med uppföljning men inte lika 
tätt. 

Fokus på både stödjande/ tränande insatser samt kompenserande insatser. 

Bedömningsspår 3 
Personer som har ett omfattande hjälpbehov där fokus behöver ligga på 
habilitering och att säkra upplevelsen av en trygg och säker omvårdnad. Här 
fattas biståndsbeslut tillsvidare. 

Fokus på kompenserande insatser. 

5. Övriga bestämmelser att ta hänsyn till 

Utskrivning från sjukhus 
Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft ”Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”.  

I Kumla sker hemtagning av patienter i samverkan mellan biståndshandläggare, 
sjuksköterska och arbetsterapeut. Se vidare framtaget metodstöd ”Samverkan 
vid in- och utskrivning av patienter inom sluten hälso- och sjukvård”. 

Alla aktörer runt den enskilde har ett ansvar att säkerställa att den enskilde kan 
skrivas ut i tid så att kommunen inte får kostnadsansvar och en god planering för 
den enskilde kan upprättas. Detta innebär en nära samverkan och dialog mellan 
biståndshandläggare, enhetschefer med flera. Planeringen måste påbörjas och 
samverkan initieras redan vid inskrivning av den enskilde.  

Insatser vid hushållsgemenskap 
Någon omvårdnadsplikt finns inte inskriven i äktenskapsbalken och varje 
make/maka avgör själv i vilken omfattning hen vill hjälpa till med personliga 
omvårdnadssysslor såsom personlig hygien, toalettbestyr och matning. 
Anhörigvård är ett frivilligt åtagande. En kommun kan därför inte avslå en 
ansökan om till exempel hemtjänst med hänvisning till att den anhöriga kan 
tillgodose omvårdnadsbehovet. En ansökan om bistånd med serviceinsatser som 
tvätt, inköp och städning kan däremot avslås med hänvisning till att maka/make 
eller sammanboende kan utföra insatsen i de fall där anhöriga inte själv har 
behov av sådana insatser. 

Har båda parter i ett hushåll behov av hjälp med serviceinsatser ska de inkomma 
med varsin ansökan om bistånd som utredas separat. Ett beslut per person fattas. 
Om bara den ene har behov avslås ansökan med hänvisning till att man hjälps åt i 
en hushållsgemenskap. Hushållets totala situation avgör hur mycket hjälp den 
enskilde kan få. Sammanboende har ett gemensamt ansvar för de praktiska 
sysslorna i hemmet.  
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Tandvård 
Region Örebro län har ett lagstadgat ansvar att erbjuda uppsökande tandvård till 
äldre personer med omfattande behov av vård och omsorg, vilket innebär 
kostnadsfri munhälsobedömning i hemmet. För personer med vård och omsorg i 
hemmet, är det biståndshandläggare som tillstyrker behovet till Regionens 
tandvårdsenhet i form av ett gult kort (intyg om nödvändig tandvård). Kriterier 
för vilka personer som har rätt till tandvårdsstöd ansvarar Region Örebro Län 
för.  

Debitering 
Kumla kommun ingår i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd och därigenom 
beslutas årligen de taxor- och avgifter som gäller för olika insatser. 

Om den enskilde vid upprepade tillfällen inte avbokar en hemtjänstinsats i tid, 
d.v.s. tre dagar före insatsen ska utföras, sker en debitering. Vid händelser som är 
av akut karaktär, ex. vid inläggning på sjukhus eller liknande, utgår inte 
debitering. 

6. Bistånd avseende ordinärt boende 

Kommunen ska som utgångspunkt arbeta för att den som önskar ska kunna bo 
kvar i sin bostad till livets slut. Detta förutsätter att den enskildes behov kan 
tillgodoses i hemmet, så att en skälig levnadsnivå kan uppnås. I annat fall ska den 
enskilde motiveras att ansöka om vård- och omsorgsboende där behov av 
trygghet och säkerhet bättre kan tillgodoses. Vid bedömning ska också kostnaden 
för insatsen vägas in i förhållande till andra insatser som bedöms tillgodose den 
enskildes behov. Om den enskilde har omfattande vårdbehov kan ansökan om 
hemtjänstinsatser avslås med hänvisning till att behovet kan tillgodoses genom 
vårdboende och att hemtjänstinsatsen har en merkostnad som inte är oväsentlig 
för kommunen2. Behoven definieras som omfattande då hemtjänstinsatser eller 
andra kombinationer av insatser, exempelvis HSL-insatser överskrider 104 
timmar per månad. Överskrider behoven detta kan det finnas skäl av avslå 
ansökan, dock måste en bedömning av den enskildes hela situation göras.  

I de fall ansökan om hemtjänst avslås med motiveringen att vårdbehoven är 
omfattande och kan tillgodoses genom boende till en lägre kostnad som inte är 
oväsentlig, kan hemtjänst beviljas i avvaktan på boende om beslutet inte kan 
verkställas omgående. 

Allmänna uppgifter och krav 
Livsområdet är ett samlingsnamn för olika insatser som syftar till att på en 
övergripande nivå lära sig att kunna planera, hantera och fullfölja vad den dagliga 
livsföringen kräver, samt att hantera stress. 

 
2 Se Kammarrätten i Jönköping 2016-12-05, målnr 1646-16 
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Att genomföra daglig rutin 

Detta kan innebära att personalen är den enskilde behjälplig i att ta sig för olika 
aktiviteter i vardagen. Exempelvis när den enskilde vet hur den ska ta sin medicin 
men behöver påminnelse om när på dagen de ska tas. 

 Kommunikation 
Livsområdet är ett samlingsnamn för att få stöd med att kunna klara av att kunna 
kommunicera – att göra sig förstådd eller att ta emot information. 

Till exempel hjälp att läsa post, kontakta och boka färdtjänst eller liknande. För 
att beviljas insatsen krävs det att det är möjligt att påvisa uppenbara svårigheter 
gällande förmågan att självständigt göra sig förstådd och ta emot information. 

Skälig levnadsnivå: I normalfallet två gånger per vecka. 

Förflyttning 
Livsområdet är ett samlingsnamn för att kunna få stöd med att kunna röra sig. 
Gäller för personer som upplever rädsla, osäkerhet eller att inte klara att förflytta 
sig på olika sätt. 

Förflyttning i hemmet 
Innefattar alla förflyttningar inom hemmet. I beslut och uppdrag till utförandet 
ska framgå i vilka moment den enskilda behöver hjälp alternativt stöd. Det ska 
framgå i vilket moment stödet ska ges. Det kan tillexempel handla om:  

- Att lyfta och bära föremål 

- Att ändra grundläggande kroppsställning 

- Att förflytta sig själv 

- Att gå uppför och nedför i trappor 

Bedömning av hjälpbehov vid förflyttning ska vid behov göras i samråd med 
arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut. Det kan även vara aktuellt att 
inhämta underlag från nämnda professioner. Detta för att säkerställa att det inte 
finns någon medicinsk grund till svårigheter vid förflyttning samt att behovet inte 
kan tillgodoses genom hjälpmedel.  

Att röra sig omkring på olika platser  

Att gå och förflytta sig på olika platser och situationer såsom att gå mellan 
rummen i ett hus, inom en byggnad eller längs gatan i en stad.  

Ledsagning 

Insatsen syftar till att förflytta sig mellan platser. Syftet är även att bryta den 
isolering som äldre kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att besöka 
vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet. Syftet med insatsen är inte att 
underlätta vid besök till vårdgivare så som läkare, sjukgymnast, tandläkare etc.  

Ledsagning innebär inte hjälp eller stöd under aktiviteten. Den typ av behov kan 
tillgodoses med hemtjänstinsatser. 
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Skälig levnadsnivå: I normalfallet beviljas ledsagning som mest med tre timmar 
per månad, under vardagar dagtid. Utförs i närområdet. 

Personlig vård 
Livsområdet är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att den enskilde ska 
kunna ta hand om sin personliga vård. I livsområdet ingår omvårdnadsstäd. 
Omvårdnadsstäd innebär att man håller allmänt trivsamt och snyggt i den 
enskildes hem. Plockar upp skräp från golvet och torkar upp om något har spillts ut. 

Att tvätta sig 

Innefattar att duscha, tvåla in kroppen och torka kroppen efter dusch. 

Skälig levnadsnivå: I normalfallet en till två gånger per vecka. 

Kroppsvård 

Innefattar hårvård, enklare nagelvård, rakning och tandvård. 

Att sköta toalettbehov 

Innefattar hjälp att torka sig på toaletten eller byta inkontinensskydd, tömma 
kateter, stomi samt att tvätta händer. 

Att klä på och av sig 

Hjälp att ta på och av kläder samt stödstrumpor i samband med dusch, 
toalettbesök, morgonhjälp och kvällshjälp. 

Här ingår även hjälp med att ta på och av sig skor och ytterkläder. 

Att äta och dricka 

Hjälp med att dela och föra mat och dryck till munnen. Sällskap vid måltid i syfte 
att säkerställa att personen får i sig mat och inte sätter i halsen.   

Att sköta sin egen hälsa  

Till exempel stöd med att hantera läkemedel, sprutor, ögondroppar, salvor, 
stödstrumpor med mera. För att bevilja insatsen krävs att egenvårdsintyg finns. 

Hjälp och stöd med att på olika sätt sköta den egna hälsan kan enbart beviljas för 
insatser som inte utförs inom ramen för hälso- och sjukvård.  

Är det uppenbart att personen själv kan ansvara för den ordinerade 
behandlingen men behöver stöd i det praktiska utförandet så kärvs inget 
egenvårdsintyg för att beslut ska fattas.  

Definition av egenvård  

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad 
yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient kan utföra själv 
eller med hjälp av någon annan.  

När ska egenvårdsintyg begäras 

Egenvårdintyg ska inte begäras om det är uppenbart att patienten själv kan 
ansvara för den ordinerade behandlingen. Egenvårdsintyg begärs enbart när det 
finns en osäkerhet eller oklarhet om den enskilde klarar att ansvara för hela den 
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ordinerade behandlingen. Det kan handla om att den enskilde blivit sämre i sin 
hälsa. Eller andra förändrade förutsättningar.  

Vem utfärdat egenvårdsintyg  

Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården 
som inom sitt ansvarsområde ska göra en bedömning av om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 

Information gällande egenvård är hämtat från föreskriften ”Bedömning av om en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård” (SOSFS 2009:6) 

Hemliv 
Livsområdet är ett samlingsnamn för olika insatser som syftar till att den enskilde 
ska kunna sköta sitt hem. 

Skaffa varor och tjänster (inköp) 

Hemtjänsten utför inte fysiska inköp utan insatsen utförs genom att personal 
handlar på internet tillsammans med den enskilde och varor levereras av butik. 
Detta innebär att insatsen beviljas om det föreligger behov av stöd för att kunna 
göra inköpet digitalt. I vissa fall kan det också vara aktuellt att bevilja insatsen 
om den enskilde har behov av omfattande stöd med att packa upp varor. Det kan 
också vara aktuellt om personen inte själv kan öppna dörren för butikens 
personal när varor ska levereras. Inköpen görs enbart för den enskildes eget 
bruk. Som regel beviljas inte bistånd för att köpa alkohol, föreligger behov bör 
det tillgodoses genom inköp via internet.  

Skälig levnadsnivå: I normalfallet upp till en gång per vecka.  

 

Önskar enskild person få sin rätt till fysiska inköp prövad kan 
biståndshandläggare fatta beslut om att avslå fysiskt inköp för att möjliggöra för 
den enskilde att överklaga beslutet. 

Inköp sällanvaror 

Inköp av sällanvaror så som kläder, skor och andra typer av inköp till hemmet 
ska genomföras digitalt. Stöd kan beviljas för att genomföra köpen. Detta under 
förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Såsom med stöd av 
anhörig, god man och/ eller person med fullmakt för ekonomiska ärenden.  

Skälig levnadsnivå: Nödvändiga inköp av detta slag beviljas upp till två gånger 
per år.  

Apoteksärenden 
För personer som på egen hand inte klarar att hämta läkemedel på apoteket kan 
hjälp med apoteksärenden beviljas. Har personen behov av hjälp med detta ska 
bistånd enligt SoL beviljas även om personen också har beslut om hemsjukvård 
(HSL).  

Detta gäller även när läkemedelshantering finns med i hälso- och sjukvårdens 
uppdrag. Beslut om hjälp med apoteksärenden avslutas inte vid nytt HSL- 
uppdrag.  
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Hjälp med apoteksärenden ska i möjligaste mån utföras digitalt som övriga inköp.  

Post och bankärenden 
Stöd vid bank och postärenden genomförs tillsammans med den enskilde. Har 
den enskilde svårt att ta sig till banken/ posten men klarar av att uträtta ärendet 
på plats är det ledsagning under livsområde förflyttning som ska beviljas.  

Kan den enskilde inte på egen hand utföra själva bank eller postärendet och inte 
heller få behovet tillgodosett på annat sätt, genom exempelvis anhöriga, ska 
biståndshandläggare göra anmälan om behov av god man. Insatsen kan beviljas 
under kortare period för att ge den enskilde stöd att komma igång med digital 
hantering i syfte att sedan kunna utföra dessa ärenden självständigt. Alternativt i 
väntan på att personen får en god man.  

Skälig levnadsnivå: I normalfallet under en begränsad period en gång per månad 
i väntan på hantering av biståndshandläggares anmälan om god man. 

Att bereda måltider (mattjänst) 

Att bereda måltider bedöms kunna tillgodoses genom inköp av matlådor.  

Vid ansökan om mattjänst från kommunen ska i första hand prövning ske om 
behovet kan tillgodoses genom inköp av matlådor från livsmedelsbutik.  

I vissa enskilda ärenden kan bedömning göras att behovet inte kan tillgodoses 
genom matlådor från livsmedelsbutik. Detta kan till exempel handla om:  

- När den enskilde har behov av passerad mat 

- När enskild är i behov av timbalkost, detta ska då vara styrkt via intyg av 
legitimerad personal 

- När den enskilde är i behov av extra näringsberikad kost, detta ska då 
vara styrkt via intyg av legitimerad personal 

Att tvätta och torka kläder (tvätt) 

I insatsen ingår tvätt av kläder, sänglinne och handdukar samt strykning. I Kumla 
sköter arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) tvätt och strykning av 
kläder efter att beslut fattats av biståndshandläggare. Beställningen till AMI görs 
av hemtjänsten.    

När den enskilde har egen tvättmaskin i hemmet och klarar de flesta 
tvättmoment självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment såsom hänga 
tvätt i bibehållande eller rehabiliterande syfte. Viktigt är då vilka delar i 
momentet som ska utföras med stöd av personal och vilka moment personen kan 
utföra på egen hand.  

Skälig levnadsnivå: I normalfallet en gång var tredje vecka.  

I enstaka fall, exempelvis vid inkontinens eller annan ohälsa/problem som kräver 
ytterligare tvättillfälle kan detta utföras oftare efter bedömning av 
biståndshandläggare, detta ska då styrkas av läkarintyg. Kemtvätt ingår inte i 
insatsen. 
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Att städa bostaden 

Du kan få hjälp och stöd att genomföra dom delar av städningen som du inte 
klarar på egen hand. Biståndshandläggare gör en bedömning av dina förmågor 
och kommer i utredning och beslut beskriva vilka delar av städningen som du 
behöver få stöd och hjälp med.  

För att den enskilde skall kunna få hjälp med städning krävs att personen i sitt 
hem har adekvat städutrustning. Insatsen kan inte påbörjas före det att adekvat 
utrustning finns.   

Bostaden ska hållas i sådant skick att den enskilde kan leva, bo och känna trivsel i 
sitt hem och genom stöd i vardagen kunna bibehålla sin självständighet och 
delaktighet i så stor utsträckning som möjligt. 

Skälig levnadsnivå: I normalfallet en gång var tredje vecka.  Som skälig 
levnadsnivå bedöms att en person får hjälp och stöd att städa högst två rum och 
kök, inklusive ett badrum. Omfattar bostaden ytterligare rum kan städning av 
rummen växla mellan städtillfällena. För den som inte klarar av att putsa sina 
fönster på egen hand kan detta beviljas utifrån behov och maximalt en gång per 
år. (dom i Kammarrätten mål nr 2006-3177 samt 2004-6004). 

Vid behov, exempelvis vid KOL, allergi eller annan ohälsa/problem som kräver 
ytterligare städning kan den enskilde inkomma med ett intyg från legitimerad 
personal som bekräftar tillståndet och biståndshandläggare gör en samlad 
bedömning.    

Att göra iordning sovplatser 
Innefattar bäddning en gång per dag samt renbäddning i samband med tvätt 

Skakning av lakan ingår inte.   

Att avlägsna avfall 

Att få källsorterat sopor (tidningar, förpackningar med mera) har av 
Kammarrätten (mål nr 2305-14) inte ansetts utgöra hemtjänst. Kammarrätten 
anser att det för att en insats ska betecknas som hemtjänst ska vara fråga om 
tjänster som avser personlig omvårdnad och därutöver tjänster som exempelvis 
städning, tvätt och inköp.  

Källsortering av hushållsavfall är en del i samhällsutvecklingen och många 
kommuner uppmanar sina medborgare att källsortera sitt avfall. En bedömning 
behöver göras i varje enskilt fall där utredning ska innefatta en redogörelse för 
vilka möjligheter personen har att kasta alla sina sopor direkt i de vanliga 
hushållssoporna.  

Ta hand om djur 

Skötsel av husdjur beviljas inte utom i undantagsfall under mycket begränsad tid 
då särskilda skäl föreligger, detta i syfte att hitta nytt hem för djuret. 

Mellanmänskliga interaktioner och relationer 
Livsområdet är ett samlingsnamn för stöd som syftar till att den enskilde ska kunna 
genomföra handlingar och uppgifter som behövs för interaktioner med andra 
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människor. Området handlar främst om att ha förmågan att kunna ha kontakter 
med andra personer i privata eller formella sammanhang. 

Grundläggande socialt samspel (Aktivering) 
Syftet med insatsen är att erbjuda möjlighet till social samvaro i eller utanför den 
enskildes hem. Biståndshandläggare ska informera om den verksamhet som 
bedrivs på Aktivitetscenter Kvarngården. Som en del i insatsen aktivering kan 
den enskilde tillsammans med hemtjänstpersonal också besöka Kvarngården, 
målet bör då vara att den enskilde på egen hand besöker verksamheten. 

Aktiveringen görs tillsammans med den enskilde och kan även innebära följande: 

- möjlighet till en kortare promenad med följeslagare   

- möjlighet till samtal, kortspel, spel, läsning, fika och småinköp etc.     

Förutsättningar för att beviljas insatsen   

- Avsaknad av nätverk, risk för isolering, behov av stimulans. Personer med 
ett nätverk som de träffar regelbundet månadsvis bedöms inte ha behov 
av stimulering.   

- Funktionshinder/ohälsa som omöjliggör för den enskilde att ta sig ut på 
egen hand  

Skälig levnadsnivå: I normalfallet maximalt en gång per vecka.   

Vid behov, och efter uppföljning av att den enskilde använder sin aktivitetsinsats, 
kan utökad insats beviljas efter bedömning av biståndshandläggare.   

Känsla av trygghet 
Livsområdet handlar om den enskildes upplevda känsla av trygghet; både i och 
utanför bostaden. 

Trygghetslarm 

Ett trygghetslarm ska beviljas då det föreligger ett faktiskt behov av att kunna 
påkalla hjälp i hemmet vid akuta situationer. Med akuta situationer avses risk för 
fallolyckor, risk för akuta sjukdomstillstånd p.g.a. hjärt- och kärlsjukdom eller 
annan allvarlig sjukdom. Den enskilde ska informeras om hur larmet är tänkt att 
användas och vad som kan ske om trygghetslarmet inte används på ett för 
ändamålet korrekt sätt. 

För att beviljas ett trygghetslarm ska den sökande ha insikt i och förståelse för 
när och på vilket sätt trygghetslarmet ska användas. I allmänhet är därför inte 
trygghetslarm aktuellt för en sökande med demenssjukdom eller andra 
sjukdomar som innebär inskränkningar i insikt och förståelse.  

Trygghetslarm kan beviljas den person som normalt vårdas av en närstående, 
men där den enskildes hälsosituation och- eller funktionshinder föranleder att 
den vårdande närstående snabbt behöver påkalla hjälp av icke-akut medicinsk 
karaktär, tex vid fall i hemmet. 
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När trygghetslarm inte används på ett avsett sätt, till exempel att annan person 
använder larmet för eget ändamål eller för att den beviljade personen använder 
larmet för att påkalla hjälp för icke-akuta ärenden, ska biståndshandläggare följa 
upp och eventuellt ompröva beslutet som ett led i att se över om andra insatser 
är bättre lämpade.   

Tillsyn i hemmet 

Tillsyn utförs genom digital tillsyn via webb-kamera. I insatsen tillsyn ingår att 
kontrollera att den enskilde inte råkat ut för olycka eller på annat sätt kommit till 
skada och känner sig trygg i sin hemmiljö.  

Insatsen tillsyn ges till den enskilde som under en kortare period har behov av 
tillsyn eller har särskilda behov som gör att tillsynen behöver göras i hemmet.  
Behovet kan grunda sig i exempelvis tillfälligt förvirringstillstånd på grund av 
täta miljöombyten, infektion eller annan övergående ohälsa. Tillsyn kan även 
sättas in efter hemkomst från sjukhus för att säkra den enskildes trygghet och 
säkerhet i en ny livssituation. 

Önskar den enskilde få sin rätt fysisk tillsyn prövad rättsligt kan en specifik 
ansökan ställas till biståndshandläggare som fattar beslut om att bevilja 
alternativt avslå den specificerade ansökan.  

Skälig levnadsnivå: I normalfallet beviljas tillsyn inte under en längre period än 
om två veckor. 

Personligt stöd för person som stödjer eller vårdar den enskilde 
Livsområdet avser endast stöd för personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
Begreppet närstående används här i enlighet med 5 kapitlet § 10 socialtjänstlagen. 
I bedömningen av vilken eller vilka avlösande insatser som ska tillgodose behovet, 
bör i normalfallet inte två eller flera insatser beviljas för att tillgodose samma 
behov. 

Anhöriganställning 

Kumla kommun erbjuder inte möjlighet till anhöriganställning. 

Avlösning i hemmet 
Avlösning i hemmet ges genom att den person i hemmet som är i behov av hjälp 
och stöd beviljas hemtjänst utifrån sina behov. Detta ger i sin tur anhörig som 
vårdar närstående avlösning. Avlösningen kan innebära att den anhörige ges 
egen tid i eller utanför hemmet för att kunna delta i föreningsliv, ägna sig åt 
fritidsaktiviteter, umgås med vänner eller annat som är av betydelse för den 
anhöriga. 

När hemtjänst beviljas i syfte att avlösa anhörig ska utförandet om möjligt 
förläggas på vardagar och dagtid. 

Skälig levnadsnivå: Avlösningen beviljas för att tillgodose den enskildes behov 
under den tid den anhöriga inte är hemma, detta handlar främst om 
punktinsatser. Det är enbart de insatser som krävs för att personen tillförsäkras 
skälig levnadsnivå som kommer beviljas.   
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

Syftet med dagverksamhet för personer med diagnostiserad demenssjukdom är 
att ge vård och omsorg till personerna och att erbjuda avlastning till anhöriga 
samt att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende.   

Bedömningen ska grunda sig i den enskildes uttalade behov av dagverksamhet 
eller den anhöriges behov av avlastning. Transport till och från dagverksamheten 
erbjuds till fastställd taxa likaså måltid under vistelsen. Kostnad för resor och 
måltid ingår inte i maxtaxan.   

I de fall den enskilde har behov av insatser som är av omvårdnadskaraktär tas ett 
beslut avseende vistelse på dagverksamhet för personer med demens. Detta så 
att dagverksamhet har ett syfte och mål samt ett beslut om de individuella 
insatser den enskilde beviljats under vistelsen. Personens behov beskrivs så som 
vid utredning av hjälpinsatser i hemmet enligt IBICs olika livsområden.  

Beslut om dagverksamhet fattas i intervall om 1-3 dagar i veckan alternativt 4-5 
dagar i veckan.  

Växelvård    

Växelvård beviljas som en regelbundet återkommande vistelse på 
korttidsboende. Insatsen innebär att den enskilde bor hemma kompletterat med 
regelbundet återkommande perioder på korttidsboendet. Växelvård är aktuellt 
när en närstående vårdar den enskilde och behöver avlastning. Avlastning som 
inte kan tillgodoses på annat sätt, så som genom hemtjänstinsatser i hemmet.  

Med närstående, menas i denna text, person som är sammanboende med och 
vårdar person som beviljas växelvård.  

Syftet med växelvård är att kunna bidra till att personen kan bo kvar i sitt 
ordinära boende längre än vad som annars hade varit möjligt.  

Beslut fattats som växelvård, antal veckor per månad planeras tillsammans med 
utförandet. Har den enskilde behov av växelvård fler veckor i månaden än vad 
personen önskar vistas hemma så anses behovet bättre tillgodoses med Vård- 
och omsorgsboende.  

7. Planering av insatser 

Genomförandet av insatser ska främja delaktighet från den enskilde och dennes 
önskemål ska tas i beaktande i planeringen av insatser. Dock finns inte möjlighet 
att välja under vilken dag eller tid en viss insats ska utföras men den enskilde ska 
ha möjlighet att lämna önskemål om vilka dagar exempelvis duschar ska utföras 
samt om detta ska ske förmiddag eller eftermiddag. Inte heller finns det möjlighet 
att välja vilken personal från hemtjänsten som ska utföra insatserna. 

Insatser ska så långt som möjligt planeras till vardagar och spridas över dagen så 
att effektiv schemaläggning möjliggörs.  
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8. Schablontider för utförande 

När biståndshandläggare fattar beslut om bistånd, både vid nyansökan och beslut 
vid förändrade hjälpbehov, gör biståndshandläggare även bedömning av 
bedömningsspår och schablontid med tidsintervall. Bedömning av schablontid 
sker enligt antagen mall för schablontider. 

Behov av utökad tid för samma insatser 
Då behov av utökad insatstid uppmärksammas är det enhetschef inom 
hemtjänsten som kan besluta om att ändra schablontiden. Enhetschef gör en 
sammanvägd bedömning av vad som orsakar att beviljade insatser tar längre tid 
att utföra och om det är rimligt att förändra schablontiden.  

Behov av nya insatser 
Då den enskilde har behov av hjälp med nya delar i sin vardag ska kontakt tas 
med biståndshandläggare. Uppmärksammar personal i hemtjänsten behov av 
hjälp med nya insatser ska detta föras till planerare eller enhetschef som 
förmedlar observerade förändringar i behov till biståndshandläggare.  

9. Bistånd avseende korttidsboende 

Korttidsboende 
Korttidsboende beviljas enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL). På 
korttidsboendet vistas en person under en kortare period men har kvar sin 
ordinarie bostad.  

Syftet med korttidsboende är att tillfälligt tillgodose behov av vård och omsorg 
som inte kan ges i det ordinarie boendet.  När den enskilde vistas tillfälligt på 
korttidsboendet för att sedan komma tillbaka till sitt eget ordinära boende ska 
stödet till den enskilde ges på sådant sätt att den egna förmågan att utföra dagliga 
aktiviteter bibehålls.  

Korttidsboende kan beviljas vid en eller flera nedan uppräknade behov eller 
situationer: 

• Vid behov av omfattande vård och omsorg under stor del av dygnet och 
där alla andra insatser är uttömda och behovet inte kan tillförsäkras i det 
ordinära boendet med hemtjänst/hemvård. 

• Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning 
genomförs. Detta är enbart ett alternativ när behov av bostadsanpassning 
uppkommer plötsligt och utan att person själv kunna förutse behovet i 
förväg.  

• I väntan på att bli erbjuden plats på särskilt boende, där alla andra 
insatser är uttömda och behovet inte kan tillförsäkras i det ordinära 
boendet. 

• Vid livets slutskede, då den enskilde önskar spendera sina sista dagar 
med närhet till personal. Detta beviljas under förutsättning att behovet 
inte kan tillgodoses i ordinärt boende.  
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Korttidsvistelse beviljas inte till personer som ansöker om insatsen på grund av 
att de saknar bostad eller har en bostad som saknar grundläggande faciliteter (så 
som vatten och värme). Beviljande av insatsen korttidsvistelse ska alltid grunda 
sig i ett behov av omsorg som inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Vid erbjudande om särskilt boende 
Vistas den enskilde på korttidsboende i väntan på särskilt boende så har 
personen inte möjlighet att tacka nej till erbjuden plats. Den enskildes behov 
anses då kunna tillgodoses genom den erbjudna platsen på vård- och 
omsorgsboende varför beslut om korttidsboende kommer omprövas och avslås.  

Vid flytt till särskilt boende från korttidsboende 
Om den enskilde vistas på korttidsboende och tackat ja till lägenhet i särskilt 
boende ska flytten ske skyndsamt, men med individuella hänsynstaganden. En 
flytt kan ske innan lägenheten har möblerats fullt ut, men det ska minst finnas 
likvärdig möblering som ett korttidsboende innehåller.  

Vid inläggning på sjukhuset 

Om den enskilde som vistas på korttidsboende blir inlagd på sjukhus är beslutet 
om korttidsboende vilande och platsen kan erbjudas till någon annan. Personen 
behåller sitt beslut men om den enskildes behov förändras under 
sjukhusvistelsen kan beslutet om korttidsboende komma att omprövas inför 
utskrivning. Det är biståndshandläggare som bevakar ärendet i samverkan med 
regionen och avgör om ny utskrivningsplanering behöver ske. Kommunen ska 
inte ha korttidsplatser som står tomma i avvaktan på att person som är inlagd på 
sjukhuset ska skrivas ut.  

Förändrat behov under beslutstid 

Förändras den enskildes behov väsentligt under beslutstiden ska berörda 
professioner på korttidsboendet ta kontakt med biståndshandläggare som 
initierar tidigare uppföljning av beslutet.  

Uppföljning 

Inför att beslut om korttidsboende löper ut ska biståndshandläggare planera in 
uppföljning av beslut tillsammans med den enskilde och relevanta professioner 
på korttidsboendet. Vid behov kan även anhöriga delta på uppföljningsmöte. Det 
är biståndshandläggare som ansvara för att boka in uppföljning och hålla i 
eventuellt fysiskt möte.  

Uppföljningen ska ta sin utgångspunkt i det beslut som fattas och diskussion ska 
föras utifrån de livsområden och de mål som satts vid beslut.  

Skälig levnadsnivå: Insatsen korttidsboende tidsbegränsas med tre veckor. Kan 
förlängas ytterligare tre veckor om behov kvarstår vid uppföljningen.  

I väntan på vård- och omsorgsboende kan beslut fattas på något längre period 
med beslutsmotivering att beslutet upphör när plats på vård- och 
omsorgsboende erbjuds. 
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10. Bistånd avseende vård- och omsorgsboende   
 

Bistånd om vård- och omsorgsboende till äldre beviljas enligt 4 kap § 1 SoL i 
enlighet med det som beskrivs i 5 kap § 5 SoL.  

Beslut fattas som vård- och omsorgsboende, inriktning på boendet beslutas i 
utförandet.  

Att bevilja vård- och omsorgsboende 
Vid ansökan om vård- och omsorgsboende ska det i första hand prövas om 
behovet kan tillgodoses på annat sätt, så som genom hemtjänstinsatser i ordinärt 
boende.  

För att beviljas vård- och omsorgsboende ska ett eller flera av nedanstående 
kriterier vara uppfyllda: 

• Omfattande omvårdnadsbehov som är bestående och ej tillfälliga. 

• Stora svårigheter att orientera sig. 

• Otrygghet, så som känsla av ensamhet, osäkerhet och rädsla i sitt hem.  

• Den enskilde är fara för sig själv och kan inte påkalla hjälp/larma. 

Personer som är aktuella för vård- och omsorgsboende har i de flesta fall 
omfattande sociala och medicinska behov. Vid utredning ska därför bedömning 
göras om samverkan med sjuksköterska och- eller arbetsterapeut är aktuellt.  

Vid erbjudande om boende 

Enhetschef på tilltänkt vård- och omsorgsboende förmedlar erbjudande om plats. 
Om den enskilde tackar ja anses beslutet verkställt när den enskilde tackat ja till 
den erbjudna bostaden och flyttat. 

Vid en flytt till vård och omsorgsboende eller mellan boenden ansvarar den 
enskild för planering och genomförande av flytt samt de kostnader flytten 
medför.  

När en person tackar nej till erbjudande om boende ska denna information föras 
vidare till biståndshandläggare av kommunens boendesamordnare. 
Biståndshandläggare tar då en kontakt med den enskilde och / eller dennes 
anhöriga för att följa upp beslutet.  

Vid uppföljning ska bedömning göras om behovet av vård- och omsorgsboende 
kvarstår.  

Om behovet kvarstår gör biståndshandläggare en journalanteckning utifrån den 
kontakt som tagit och beslut som tidigare fattats om boende ligger kvar.  

Om behovet inte kvarstår eller tillgodoses på annat sätt ska nytt avslagsbeslut 
fattas.  
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Inriktningar inom vård- och omsorgsboende 
Vård- och omsorgsboende är ett sammanfattande begrepp för de boendeformer 
som finns. I Kumla kommun finns grupp-, vård- och parboende. Beslut fattas som 
vård- och omsorgsboende, inriktning på boendet beslutas i utförandet.  

De inriktningar som finns är vård- och omsorgsboende med demens eller 
somatisk inriktning. Personer som är aktuella för demensinriktning är de som 
har en uttalad kognitiv svikt eller demensdiagnos. Personer aktuella för somatisk 
inriktning är de som har fysiska behov som inte kan tillgodoses hemma.  

Internflytt mellan vård- och omsorgsboenden 

Om den enskilde efter inflyttning vill byta till ett annat boende har den enskilde 
möjlighet att ställa sig på kö till boendebyte, denna önskan ska framföras till 
ansvarig enhetschef på den enskildes vård- och omsorgsboende. Önskemålet 
framför direkt till enhetschef av den enskilde eller dennes anhöriga. 

Innan internflytt sker behöver enhetschef stämma av detta med 
boendesamordnare. För att säkerställa att byte fungerar med resterande 
personer som beviljats boende. 

Rätten att bo tillsammans 
I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet § 1 c har äldre människor som 
beviljas plats på vård-och omsorgsboende rätt att fortsätta bo tillsammans med 
sin maka/make eller sambo. Detta gäller oavsett om ena eller båda partnerna har 
behov av vård-och omsorgsboende eller inte. Syftet med rätten att bo 
tillsammans i vård-och omsorgsboende är att par ska kunna fortsätta bo 
tillsammans även om den ena parten behöver så omfattande stöd, vård och 
omsorg att han eller hon behöver bo på ett vård-och omsorgsboende. Denna 
möjlighet ingår i en skälig levnadsnivå för äldre personer som varaktigt bor eller 
har bott tillsammans. Insatsen är frivillig och förutsätter att båda parter vill 
fortsätta bo tillsammans. 

Parboende på vård-och omsorgsboende inom äldreomsorgen gäller äldre 
personer över 65 år och omfattar inte personer med funktionsvariationer som 
har beslut om särskilt boende enligt SoL eller LSS. 

Parboende enligt 4 kap § 1 SoL och 2 kap. § 2 SoL 

Om båda makarna är i behov av vård-och omsorgsboende föreligger rätt till 
parboende enligt bestämmelsen i 2 kap. 2 § SoF. I sådana fall ska var och en av 
makarna för egen del ansöka om vård-och omsorgsboende och, om de så önskar, 
även begära att de ska beredas plats på samma boende. Boendet ska vara 
utformat så att makarna eller samborna känner att de sammanbor.  

Biståndshandläggaren beviljar varsitt beslut om vård-och omsorgsboende enligt 
4 kap. § 1 SoL och hänvisar till bestämmelserna till 2 kap. § 2 SoF. Det ska tydligt 
framgå i beslutet att man har rätt till parboende. 

Medboende enligt 4 kap. 1 och 1 c § § SoL 

Den som ansöker om vård- och omsorgsboende kan i samband med det även 
ansöka om möjlighet för medboende att flytta med. Den som redan bor på vård-
och omsorgsboende kan också ansöka om detta. Beslut om medboende fattas 
enligt 4 kapitlet § 1 med hänvisning till 4 kapitlet 1 c § SoL. Beslut om medboende 
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ska fattas för den person som har ett beslut om vård-och omsorgsboende. I 
samband med att ansökan om medboende beviljas ska det framkomma hur paret 
vill att beslutet ska genomföras för att de ska ha upplevelsen av att bo 
tillsammans. Att bo tillsammans behöver inte innebära att man bor i samma 
lägenhet. Denna information behövs för att utförarna ska kunna matcha 
önskemålen. 

För den som är medboende fattas inget beslut om plats på vård-och 
omsorgsboende. Om den medboende har behov av hjälp och stöd görs en egen 
separat ansökan på samma sätt som för ordinärt boende. Beslutet om 
medboende ska skickas i verksamhetssystemet till ansvarig enhetschef på 
boendet som sedan ska verkställa beslutet. Regler om dokumentation enligt 11 
kap. § § 5 och 6 SoL avser inte den medboende. Enbart om den medboende har 
beslutade hemtjänstinsatser som utförs i vård-och omsorgsboendet. Om det 
uppstår situationer när den medboende behöver omnämnas ska det ske i den 
biståndberättigades dokumentation. 

 


