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1. Syfte med riktlinjerna 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för både biståndsbedömningen och verkställigheten i vad som 
bedöms vara en skälig levnads nivå i Älvkarleby kommun gällande insatser för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Dokumentet ska även ge en information till sökande, 
anhöriga och allmänheten om vilken hjälp och stöd de kan förvänta sig från socialtjänsten i 
normalfallet. Det finns inga rättsliga möjligheter att begränsa vad den enskilde får ansöka 
om enligt socialtjänstlagen (SoL) genom kommunala riktlinjer. Den enskilde har rätt att 
ansöka om andra typer av insatser och i annan omfattning än de som ingår i kommunens 
riktlinjer och få dessa individuellt behovsprövade. Riktlinjerna har arbetats fram utifrån 
gällande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd och rättspraxis.  
I riktlinjerna anges Älvkarleby kommuns ambitionsnivå. De är vägledande och men en 
individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Biståndshandläggaren följer upp regelbundet 
upp beviljade insatser i syfte att bedöma huruvida insatserna ska fortlöpa, förändras eller 
avslutas.  

1.1 Rätten till bistånd- 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av nämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. 

1.2 Skälig levnadsnivå 
Den enskilde ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig 
levnadsnivå preciseras inte i lagstiftningen. Nivåerna på insatserna ska tillgodose den 
enskildes behov. En kort definition kan sägas vara lägsta godtagbara levnadsstandard för en 
person i den ålderskategorin. Det är inte en fråga om en nivå för att överleva men det är inte 
heller fråga om en genomsnittlig medborgares nivå. Den enskilde ska genom biståndet få 
vardagen att fungera, känna trygghet och få möjligheten att påverka sin tillvaro. Begreppet 
ger inte en absolut rätt till viss insats. 

1.3 Eget ansvar 
Syftet med rättighetsbestämmelser är att enskilda individer skall garanteras stöd med sådant 
de bedöms vara i behov av som inte tillgodoses på annat sätt.  
Det är dels ett uttryck som understryker individens eget ansvar att klara sin egen livsföring 
men också ett uttryck för samhällets ansvar att i vissa fall ska träda in då behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Socialtjänstens arbete utgår från målsättningen att den enskilde i 
möjligaste mån bibehåller ansvaret eller tar tillbaka ansvaret över sin egen situation. 
Insatserna ska stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.  

1.4 Andra lagrum 
Utöver Socialtjänstlagen finns andra lagrum som påverkar biståndsbedömning och 
verkställigheter däribland: 
 

 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 Föräldrabalken (1949:381) 
 Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 
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1.4.2 Förvaltningslagen 2017:900 
All handläggning ska utgå ifrån förvaltningslagens bestämmelser. Lagen anger rättigheter 
och skyldigheter för myndigheten och enskilda, samt innehåller regler om överklagande. Det 
finns en allmän serviceskyldighet vilken innebär att socialtjänsten ska lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör verksamhetsområdet. Varje  
ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt 
utan att säkerheten eftersätts. 

2. Kommunens ansvar för sin invånare  
2.1 Barnperspektivet 
All verksamhet inom Älvkarleby kommun som rör barn ska vila på de grundläggande 
bestämmelserna i den nya Barnkonventionen som har beslutats att bli svensk lagstiftning 
från 1 januari 2020. Lagstiftningen stärker barnets position som rättighetsbärare.  

Barnkonventionen, Konventionen om Barnets Rättigheter, gäller alla mellan 0-18 år och är 
barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna. Konventionen består av 54 artiklar varav 
fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor 
som rör barn: 

 Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad 
 Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa 
 Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling 
 Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem 

Av 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår det att när det gäller åtgärder som rör barn 
skall det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Med barn avses varje 
människa under 18 år. 
En bedömning av barnets bästa skall göras inför alla beslut inom socialtjänsten. Barnets 
bästa behöver inte alltid vara avgörande för vilket beslutet blir, men det ska beaktas. Om det 
uppstår intressekonflikt mellan barnets och de vuxnas intresse, väger barnets intresse tyngst. 
Barnets situation bör alltid uppmärksammas när vuxna vänder sig till kommunen med en 
ansökan om bistånd till familjen. 
 

2.2 Anhörigperspektiv 
Av 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår det att omsorgsnämnden ska erbjuda stöd för 
att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående med långvarigt sjuk eller 
äldre eller funktionsnedsättning.  
Anhörigperspektiv skall beaktas av all personal såväl vid myndighetsutövning som i 
verkställighet.  

2.3 Förvaltningsområde – Minoritetsspråk 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Älvkarleby kommun är en av 
de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket bland annat innebär att 
enskilda har rätt att använda finska vid skriftlig och muntlig kontakt. Av 18§ framgår att 
kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och 
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omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 
meänkieli respektive samiska. 

2.4 Tolk  
När en myndighet har kontakt med personer som inte förstår eller kan göra sig förstådd med 
svenska språket, har en grav hörselnedsättning eller afasi bör myndigheten vid behov anlita 
tolk. Den enskilde och deras anhöriga/närstående ska enkelt kunna få information om vilket 
stöd och vilken hjälp som finns att tillgå. Äldre med annan etnisk bakgrund ska kunna få 
information på sitt eget språk, skriftlig och/eller muntlig. Information ska också finnas 
tillgänglig för synskadade. Om inte fullständig förståelse i kommunikationen kan 
säkerställas på annat sätt bör en auktoriserad tolk anlitas. 

2.5 Tillfällig vistelse i kommunen 
Sökande som vistas tillfälligt i Älvkarleby kommun kan beviljas insatser med hänvisning till 
vistelsebegreppet enligt 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen. Detta innebär att de som vistas 
tillfälligt har rätt till bistånd enligt kommunernas riktlinjer. Om den behövande är bosatt i en 
annan kommun, dvs. det finns en hemkommun, påverkar det omfattningen av bistånd som 
vistelsekommunen är skyldig att ge. En högst tillfällig vistelse i en kommun bör därför inte 
leda till att denna kommun ska gå in med omfattande eller långvariga insatser. Om det finns 
behov av sådana insatser bör hemkommunen ta över ärendet.  Sökande som vistas tillfälligt i 
Älvkarleby kommun beviljas inte särskilt boende, korttidsboende eller dagverksamhet. 
Hemtjänstinsatser i form av personlig vård, hjälp med måltider och viss hjälp med städ och 
tvätt kan beviljas.  
Bosättningskommunen ansvarar för stöd- och insatser oavsett om den enskilde vistas i 
bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. Vistelsekommunen är skyldig att 
på begäran bistå bosättningskommunen. Bosättningskommunen skickar grundutredning till 
vistelsekommunen. Vistelsekommunen får ersättning för de verkställighetskostnader som 
uppkommer från bosättningskommunen. Vistelsekommunen är behjälplig vid förnyad 
utredning under vistelsen vid förfrågan av bosättningskommunen. För Samordnad Vård 
Planering, SVPL, har mantalsskrivningskommun ansvar.  
Det som generellt gäller för utländska medborgare är att: Av vistelsebegreppet följer att 
utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd ska behandlas som svenska 
medborgare vad gäller insatser enligt 4 kap. § 1 SoL. Vistelsebegreppet innebär att utländska 
medborgare som vistas i kommunen tillfälligt, turister eller besökande utan avsikt att arbeta 
har rätt till nödvändiga insatser vid en akut situation till dess att personen kan återvända till 
hemlandet. Insatser kan utifrån vistelsebegreppet inte ansökas om i förväg. Ansökan kan 
göras först när personen befinner sig i Sverige. 

2.6 Gemensamt hushåll 
I en bostad där vuxna personer lever i hushållsgemenskap bör utgångspunkten för 
bedömning vara att man normalt ger varandra viss praktisk hjälp inom hushållet. Denna 
bedömning gäller oavsett om det handlar om makar, partnerskap eller sammanboende eller 
när det finns hemmavarande tonårsbarn. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna 
bedömning beaktas normalt inte. Ett mer omfattande omvårdnadsbehov kan dock ej anses 
ligga inom ramen för vad man normalt bistår varandra med inom hushållet. 

2.7 God man/förvaltare 
Förordnas av Tingsrätten och är ingen insats som beviljas med ett biståndsbeslut genom 
kommunen. Ansökan görs av personen själv eller anhöriga. Biståndshandläggare och 
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enhetschef inom vård och omsorg ska anmäla behov av god man/förvaltare om de ser det. 
Förutsättningar för att få god man är: sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 
eller liknande förhållande som leder till att personen inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom, sörja för sin person eller en kombination av detta. För förvaltare gäller samma sak 
plus ytterligare förutsättningar som benägenhet att göra vansinnesaffärer, bli utnyttjad, svårt 
att sköta/behålla eget boende och att det inte anses vara är tillräckligt med en god man. 

3. Handläggningsprocessen  
Vid all handläggning ska stor vikt läggas vid den enskildes rätt till delaktighet, inflytande 
och självbestämmande. Utredningen skall endast innehålla relevant information för 
beslutsunderlaget.  Utredning och bedömning skall genomföras i samråd med den som söker 
insatsen och bygga på en helhetssyn. Varje bedömning görs utifrån en individuell prövning. 
Den enskildes funktionsnedsättning, den sociala situationen och begreppet skälig 
levnadsnivå ligger till grund för bedömning av stödbehovet. Hänsyn tas till vilket övrigt 
samhällsstöd som ges.  

3.1 Handläggningstider 
Ett ärende ska handläggas så skyndsamt som möjligt efter det att ansökan inkommit. Den 
enskilde har möjlighet att få vägledande samtal innan ansökan görs och utredning inleds. 
Med utredningstid menas tiden från ansökan inkommit till omsorgsförvaltningen till dess att 
den enskilde fått ett beslut.  

Handläggningstiderna varierar beroende på vilka insatser som ansökts. Handläggningstiden 
börjar när alla intyg och underlag som är nödvändiga för utredning och bedömning 
inkommit. Ett riktmärke kan vara att särskilt boende har en handläggningstid på ca två 
månader och hemtjänst ca fem arbetsdagar.  

4. Utredning  
För att en myndighet skall kunna fatta beslut eller lämna ett yttrande i ett ärende måste 
beslutet föregåtts av en utredning. Utredning används också som ett sammanfattande 
begrepp för den slutliga dokumentation som själva utredningen utmynnar i. Syftet med en 
utredning är att ge beslutsfattaren ett tillförlitligt beslutsunderlag och att ge en grund för 
valet av fortsatta insatser.  

4.1 Att inleda utredning 
När en person ansöker om insatser enligt SoL ska nämnden utan dröjsmål inleda en 
utredning. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Om ansökan är muntlig ska den 
dokumenteras.  

4.2 Utredningens omfattning 
En utredning består av behovsbeskrivning, bedömning och förslag till individuellt anpassade 
insatser. I bedömningen ska man ta fasta på det som är speciellt för den enskilde. En 
behovsbeskrivning bör omfatta uppgifter om den enskildes livssituation i de delar som är 
relevanta för behovsbedömningen.  

Utredningens omfattning kan variera beroende på den enskildes behov och vilken typ av 
insats som efterfrågas. Utredningen ska vara tillräckligt omfattande för att kunna ge ett 
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tillfredsställande underlag för beslut, men får inte innehålla andra uppgifter än vad som är 
nödvändigt för utredningens syfte.  

Utredning och bedömning ska genomföras i samråd med den enskilde och beslutet ska 
bygga på en helhetssyn där hänsyn tas till sociala, medicinska, psykologiska och 
pedagogiska behov. Den enskildes önskemål och förslag ska prövas. Anhöriga, närstående 
eller företrädare ska om den enskilde så önskar, erbjudas möjlighet att ge sina synpunkter. 
Utredningen ska även omfatta mål för insatser som föreslås. 

4.3 Att bedöma behov enligt socialstyrelsens rekommendationer  
Bedömningen av den enskildes behov sker, som nämnts ovan, genom modellen individens 
behov i centrum (IBIC). Bedömningen av enskildas behov beskrivs av socialstyrelsen som 
följande process.  
 

 
 
En bedömning av den enskildes behov görs av biståndshandläggaren utifrån den enskildes 
ansökan om hjälp och stöd. Det är med andra ord den enskilde själv som i ansökan, med 
handläggarens hjälp, ska definiera vilka behov som ska utredas. Behovet av insatser motsvaras 
av skillnaden mellan det bedömda funktionstillståndet och det avsedda. När behoven 
strukturerats upp utifrån de livsområden som aktualiserats gör biståndshandläggaren en 
bedömning av den sökandens behov, om det är av sådan karaktär att han eller hon behöver 
socialtjänstens hjälp. Biståndshandläggaren bedömer individens behov, utifrån aktuella 
livsområden, för att uppnå skälig levnadsnivå eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  
 
Biståndshandläggaren ska föreslå insatser som tillgodoser de behov som utredningen synliggjort. 
Det är möjligt att handläggaren i detta läge föreslår en insats som den enskilde själv inte vill ha. 
Den enskilde har alltid rätt att avböja insatser som han eller hon inte vill ha. Insatser kan inte 
beviljas mot den enskildes vilja. Biståndshandläggaren ska dokumentera den enskildes 
ställningstagande till förslag på insatser.  
 

4.4 Om behovet kan tillgodoses på annat sätt  
Rätt till bistånd inträder först när den enskilde inte själv eller på annat sätt kan få sitt behov 
tillgodosett. Frivilligorganisationer kan erbjuda enskilda stöd vid sidan av eller som komplement 
till biståndsbedömda insatser. Biståndshandläggaren ska t.ex. informera om de 
frivilligorganisationer som erbjuder ledsagning och social samvaro. Biståndshandläggaren ska 
också informera om de öppna träffpunkter som finns och om andra möjligheter till social 
samvaro utifrån den enskildes situation.  
 
Den enskilde har ett eget ansvar för sin situation och för sina livsval. Nedan anges några vanliga 
gränsdragningar som aktualiseras vid biståndsbedömningar, t.ex. för att ansvaret ligger på annan 
huvudman, på annan person, eller på den enskilde själv. Det sistnämnda kan t.ex. vara fallet då 
den enskilde valt att skaffa husdjur eller annan egendom som kräver viss omsorg. I dessa 
situationer måste hjälpbehovet lösas genom att den enskilde antingen avstår från den egendom 
som han eller hon inte längre kan ta hand om, eller köper tjänster från den fria marknaden i syfte 
att kunna behålla egendomen. 
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4.5 Behov och mål 
Av utredningen ska det framgå vilka behov som behöver tillgodoses och vilka mål som skall 
uppnås hos den enskilde. Det ska vara dokumenterat vad den enskilde vill uppnå, vad som är 
viktigt för personen, stödjande eller hindrande i det dagliga livet. Besluten skall utmynna i 
konkreta insatser som syftar i att kompensera sådant som den enskilde själv inte kan 
tillgodose eller få tillgodosett på annat sätt. Av utredningen ska det tydligt framgå vilken 
orsak som ligger till grund för att den enskilde i fråga inte klarar ett visst moment i vardagen 
självständigt.  

4.6 Kommunicering   
Förvaltningslagen 25 §: Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte 
är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet 
och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får 
dock avstå från sådan kommunikation, om 
   1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans 
efter överklagande, 
   2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller 
   3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. 

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske genom delgivning. 

4.7 Beslut  
Vid beslut om bifall av en ansökan om bistånd enligt SoL ska utredningen ha säkerställt; 

 att behovet av bistånd föreligger för att uppnå en skälig levnadsnivå.  
 att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 

 
Av beslutet ska framgå vad den enskilde ansökt om, vilka insatser som beviljats, målet med 
insatsen, omfattningen, för hur lång tid beslutet gäller samt vid avslag/delavslag information 
om rätten att överklaga. Delegation för beslut regleras i Omsorgsnämndens 
delegationsordning. Alla beslut ska följas upp och omprövas när beslutet löper ut eller vid 
förändrade behov. 

4.8 Avslag och överklagan 
Om beslutet helt eller delvis innebär avslag på ansökan måste beslutet motiveras och 
besvärshänvisning lämnas. Där ska framgå hur man kan överklaga och hur lång tid man har 
på sig att inkomma med överklagan. Det ska också framgå till vilken förvaltningsrätt man 
överklagar till samt att överklagandet ska lämnas till den nämnd som fattat beslutet, samt om 
den enskilde önskar ska handläggaren ska bistå med hjälp till att överklaga. När en 
överklagan inkommit ska den omgående skickas till aktuell domstol. 

4.9 Uppdrag till verkställigheten 
När beslut om insats är fattat överlämnar biståndshandläggaren ett uppdrag till ansvarig 
enhetschef inom Vård- och omsorg. Enhetschefen bekräftar när beställningen påbörjats eller 
orsak till att verkställighet dröjer. På så vis tryggas rättssäkerheten för den enskilde. Av 
dokumentationen ska det framgå när och hur ett beslut verkställts. 
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4.10 Uppföljning av pågående insats  
Alla beslut och uppdrag ska följas upp och utvärderas årligen, eller i samband med en 
nyansökan. Uppföljningen skall ske i samråd med den enskilde som ska bygga på en 
helhetssyn av samtliga insatser.  

4.11 Uppföljning och omprövning 
Myndighetsutövningen har till uppgift att regelbundet följa upp beslutade insatser när 
behoven förändras eller en gång per år. En uppföljning kan föranledas av att behoven hos 
personen har förändrats, synpunkter och klagomål har framförts eller att omständigheterna i 
övrigt gör att en uppföljning är aktuell. Hur ofta uppföljning behöver ske avgörs från fall till 
fall. Insatserna ska följas upp så länge de pågår. Tidsbegränsade beslut ska följas upp innan 
de går ut.  

Uppföljning syftar till att bedöma om den enskilde får sina aktuella behov tillgodosedda och 
om det är aktuellt att ompröva eller besluta om nya insatser. Den enskilde har skyldighet att 
bidra i uppföljningen. Uppföljning kan även föranledas av att synpunkter och klagomål har 
framförts av personen själv eller dennes närstående.  

Uppföljning med den enskilde kan genomföras i olika former så som genom personligt 
möte, telefonkontakt, skypemöte eller på annat sätt. Eventuell legal företrädare eller annan 
person som den enskilde vill ha med är välkomna att delta. I uppföljningssamtalet undersöks 
den enskildes upplevelse av kvaliteten och måluppfyllelsen av insatsen. En sammanvägning 
och analys av det förändrade funktionstillståndet och tidigare beslutad insats kan påverka 
eller förändra behovet av insatser och leda till en ny ansökan och utredning. I samband med 
uppföljningen bör biståndshandläggaren ta del av eventuell information från medarbetare 
som utför insatsen samt eventuellt ta del av genomförandeplanen som upprättats till den 
enskilde. Kvarstår samma behov kan det ändå innebära att målen med beviljad insats 
revideras. Nya inkomna uppgifter skall lämnas till utförare då dessa ligger till grund för 
genomförandet.   

4.12 Behov av förändrad insats 
Biståndshandläggare ska bedöma insatsens tidsperiod. Om biståndshandläggare bedömer att 
det finns förändringspotential, fatta kortare tidsbeslut och göra kontinuerlig uppföljningar. 
Den som utför insatserna ska omgående informera biståndshandläggare om behovet av 
insats förändras. Enhetschef inom Vård och omsorg kan sätta in akuta eller tillfälliga 
insatser. Till exempelvis om brukaren har magsjuka och behöver mer insatser. De tillfälliga 
insatserna får inte överstiga två veckor. I sådana fall behövs det en biståndsbedömning om 
behovet kvarstår. Andra insatser som är verkställighetsinsatser är vak och dubbelbemanning. 
Med andra ord fattar inte biståndshandläggare beslut om dessa insatser utan verkställigheten 
gör en bedömning, ofta tillsammans med HSL personal, huruvida behov av dessa insatser 
föreligger. 
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5. Arbetsmetod- Individens behov i centrum (IBIC) 
Arbetssättet sker utifrån modellen IBIC som ger stöd för handläggare och utförare att arbeta 
systematiskt och behovsinriktat.  Arbetssättet stärker den enskildes delaktighet, gör det 
tydligare för utföraren vilket stöd individen behöver och gör det lättare att följa upp behov 
och mål. Modellens behovsinriktade och systematiska arbetssätt utgår från dagens regelverk 
i aktuell lagstiftning och föreskrifter. Ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt omfattar 
alla handläggare och kommer att påverka utförare som på olika sätt är verksamma inom 
kommunens omsorg.  
Modellen ska användas för att beskriva och dokumentera personens behov i livsföringen. 
Den innebär också en gemensam syn på vad som är områden i livsföringen samt vad som 
kan vara stödjande eller hindrande faktorer i en persons livssituation. Det är ett systematiskt 
arbetssätt som ger förutsättningar för individuppföljning av resultat, måluppfyllelse och 
upplevelse av kvalitet. En strukturerad individbaserad dokumentation gör det möjligt att 
samla in data för att bland annat beskriva funktionstillstånd, mål, resultat och måluppfyllelse 
på lokal och nationell nivå. 

5.1 International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) 
För att använda IBIC modellen behövs också kunskap om Klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF. ICF bygger på en biopsykosocial 
modell, det vill säga den sociala och den medicinska modellen kompletterar varandra för att 
förklara kroppens fungerande, delaktighet i livssituationen och en persons utförande av 
aktiviteter.  
ICF ger förutsättningar att beskriva en persons behov av stöd i livsföringen på ett enhetligt, 
entydigt och jämförbart sätt. Arbetssättet och ett nationellt fackspråk bidrar till en rättssäker 
och likvärdig handläggning för den enskilde. Det förser också utförarna med underlag till 
planering av genomförandet. ICF är också en klassifikation med koder. ICF-kategorierna 
möjliggör att beskriva en individs funktionstillstånd och hälsa med ett nationellt fackspråk. 
Riktlinjerna är skrivna utifrån ICF:s klassifikationer och livsområden.  

6. Livsområden enligt IBIC (individens behov i centrum) 

När behoven strukturerats upp utifrån de livsområden som aktualiserats gör 
biståndshandläggaren en bedömning om sökandes behov är sådana att han eller hon behöver 
bistånd från Omsorgsnämnden för att uppnå en skälig levnadsnivå eller om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. Följande är de livsområden som benämns i IBIC:  

6.1 Lärande och att tillämpa kunskap  
Området beskrivs i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
som lärande, tillämpning av kunskap som är inlärd, tänkande, problemlösning och 
beslutsfattande. 

 Området handlar främst om problemlösning och beslutsfattande. Det kan t ex vara att 
se till att något som gått sönder blir lagat eller att slänga matvaror som blivit dåliga. 
Kan också vara att personen har svårt att minnas och behöver hjälp att fylla i det han 
eller hon har glömt t ex vilken dag det är och vad som ska hända den dagen. 
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6.2 Allmänna uppgifter och krav  
Området beskrivs i ICF som förmågan att genomföra enklare eller fler uppgifter, organisera 
arbetsgång och hantera stress. 

 Området handlar främst om att kunna planera, hantera och fullfölja vad den dagliga 
 livsföringen kräver.  Det kan t ex vara att äta regelbundet, följa en medicinsk ordination, 
 passa en avtalad tid, behöver hjälp att påbörja aktiviteter, informeras om vad klockan är 
 eller informeras om det är morgon eller kväll.  
 

6.3 Kommunikation 
Området beskrivs i ICF som kommunikation genom tecken, språk och symboler. Det 
innefattar att ta emot och förmedla budskap, att föra samtal och att använda olika 
kommunikationsmetoder. 

 Området handlar främst om att kunna göra sig förstådd eller ta emot information. Det kan  
 t ex vara att kunna höra och förstå tal, se och förstå text, kunna göra sig förstådd på 
 svenska och att använda telefon, larm eller dator. Personen kanske förstår men kan inte 
 uttrycka sig i ord och måste ha hjälp av bilder eller annat. 
 

6.4 Förflyttning 
Området beskrivs i ICF som förmågan att kunna ändra kroppsställning, förflytta sig från en 
plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och 
använda olika former av transportmedel. 

 Området handlar här främst om att kunna röra sig. Det kan t ex vara att resa sig ur en stol 
 eller säng, plocka upp något de tappat, ta sig mellan olika våningar, ut på balkongen eller 
 fram längs gatorna i grannskapet. 
 

6.5 Personlig vård  
Området beskrivs i ICF som egen personlig vård, att tvätta och torka sig, ta hand om sin 
kropp och kroppsdelar, klä sig, äta och dricka samt sköta sin hälsa. 

 Området handlar här om att t ex kunna tvätta sig, klippa naglarna, kamma håret, borsta 
 tänderna, att äta varierat eller följa hälsoråd. 

6.6 Hemliv  
Områdets beskrivs i ICF som husliga och dagliga sysslor och uppgifter. Det innefattar att 
skaffa bostad, mat, kläder, och andra förnödenheter, hålla rent, reparera och ta hand om 
personliga och andra hushållsföremål samt att hjälpa andra. 

 Området handlar främst om att kunna laga mat, handla, utföra annat hushållsarbete 
och uträtta ärenden. Det kan t ex vara att laga och servera mat, samla ihop och kasta 
sopor, laga kläder, underhålla hjälpmedel, ta hand om växter och djur. Stämma av 
med kyl och frys att personen inte missat något på sin handlingslista.  

 



12 (21) 

6.7 Mellanmänskliga interaktioner och relationer  
Området beskrivs i ICF som handlingar och uppgifter som behövs för samspel med 
människor på ett i sammanhanget lämpligt sätt. 

 Området handlar här främst om att kunna ha kontakter med andra personer i privata 
eller  formella sammanhang. Det kan t ex vara kontakter med familj/släktingar, 
vänner/grannar eller myndigheter/organisationer som Försäkringskassa, vårdcentral, 
frisör eller fotvård.  Personen kan vara isolerad, kommer inte ut på de aktiviteter 
denne vill.  
 

6.8 Viktiga livsområden  
Området beskriv i ICF som förmågan att engagera sig i och utföra sådana handlingar som 
krävs vid utbildning, arbete, anställning och ekonomiska transaktioner. 

 Området handlar här främst om ekonomiska transaktioner. Det kan t ex vara att kunna 
 betala sina räkningar eller hantera bankkort vid inköp.  
 

6.9 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  
Området beskrivs i ICF som de handlingar som krävs för att engagera sig i organiserat 
socialt liv utanför familjen. 

 Området handlar här t ex om att delta i föreningsliv, utföra ett intresse, besöka kyrkan, 
 (synagogan, moskén) eller gravplats eller att kunna rösta vid allmänna val. 
 

6.10 Känsla av trygghet  
Området beskrivs i ICF som andra specifika emotionella funktioner som avser psykiska 
funktioner som utifrån situation leder till känsla/upplevelse av trygghet.  
 

 Området handlar här t ex om att sorgsenhet, lycka, rädsla, ilska, spänning, ångest, sorg 
och glädje. 

6.11 Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer den enskilde  
Området beskrivs i ICF som ett område där människor och djur ger praktiskt hjälp fysiskt 
eller emotionellt.  
 
 Området handlar inte om personen som ger hjälp utan ska beskriva mängden fysiskt eller 
 emotionellt stöd som personen ger.  

7. Insatser som kan föreslås i Älvkarleby kommun.  
 
Insats  Beskrivning av insatsen  

Problemlösning och 
beslut i vardagen 
 

Används om personen behöver hjälp med vardagliga enkla 
problemlösningar och beslutsfattande men sedan kan utföra 
uppgiften själv.  
T ex behöver det städas, behöver personen hjälp att boka tid hos 
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läkare. 

Påminnelse Till personer som behöver hjälp att påminnas om vardagliga saker 
såsom rengöra hörapparaten eller göra sådant personen klarar själv 
men lätt glömmer.  

Struktur Används om personen behöver hjälp att strukturera sin dag genom 
t ex schema eller planera dagen eller veckan.  

Starta och sluta 
aktivitet  

Ges till personer som behöver påminnelse och hjälp att påbörja 
det den kan göra själv, eller avsluta en aktivitet. T ex påbörja städ 
eller avsluta städ.  

Personligt utformat 
stöd 

Används när någon behöver mötas upp hemma eller vid aktivitet. 
T.ex. när man kommer hem från daglig verksamhet, 
sjukhusbesök, i affären eller under socialaktivitet. Någon behöver 
finnas där för att låsa upp dörren, guida, stötta eller praktiskt 
hjälpa till så att denne kan utföra det den ska göra.  

Ringa och 
kommunicera 

Beviljas till den som själv inte kan ringa enklare samtal för t ex att 
beställa en tid hos läkare, tandläkare, boka färdtjänst, använda 
kommunikationshjälpmedel eller annat. 

Läsa Beviljas till den som själv inte kan läsa sin post. 

Förflyttning 
 

Avser hjälp med förflyttningar i bostaden som t ex i och ur säng, 
till och från säng, mellan rum i bostaden samt till och från matsal. 
Insatsen förflyttning ingår i vissa andra insatser såsom dusch, att 
sköta toalettbesök.  

Ledsagning (för 
förflyttning mellan två 
punkter) 
 

Beviljas när det av utredningen framgår att personen t ex själv kan 
handla, men behöver hjälp till och från affären, komma till 
fotvård, frisör eller tandläkare. I beslutet ska det framgå hur 
många timmar man har beviljats ledsagning.  

Att sköta toalettbesök Avser hjälp att ta dig till och från toaletten, tömning av 
kateter/stomi eller byta inkontinensskydd. Vid behov ingår även 
personlig hygien i samband med detta.   

Egenvård Om brukaren inte kan utföra egenvården på egen hand men kan 
tala om hur det ska utföras kan man få hjälp av 
hemtjänstpersonalen. Det kan exempelvis handla om 
medicinering, stödstrumpor eller omläggning av ett sår. 
För insatsen krävs en egenvårdsplanering från sakkunnig hälso-
och sjukvårdspersonal som ordinerar insatsen. Kan brukaren inte 
själv tala om hur hälso- och sjukvårdsåtgärderna ska utföras är det 
ingen egenvård. Vid dessa fall är det ett hälso- och 
sjukvårdsansvar och läkare ska göra en skriftlig överlämning och 
personal ska delegeras och signera då de tagit över ansvaret. 

Att tvätta 
sig/munhygien 

 

Om den enskilde behöver hjälp med sin dagliga hygien på 
morgonen och/eller på kvällen. Innehåller och avser allt eller delar 
av daglig kroppsrengöring, smörjning, munvård, rakning, hjälp 
med hörapparat, hårborstning/uppsättning och nagelvård. 

Att klä sig Om den enskilde behöver hjälp med allt eller delar kring sin 
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 klädsel. Kan avse både morgon, kväll samt ytterkläder och skor.  

Att äta och dricka  Avser matning/sondmatning. När den enskilde behöver sällskap 
vid måltiden för att tillgodose sitt näringsbehov kan insatsen även 
beviljas.  

Att duscha 
 
 

Brukaren ska få hjälp med det moment i duschsituationen som den 
inte klarar av självständigt. I insatsen ingår även hjälp med: 
rakning, klippa naglar och enklare hårvård (borsta, torka). Torka 
golvet torrt.  

Funktionsuppehållande 
träning 

Används om en person behöver hjälp med träning i vardagliga 
situationer, så som t ex vid förflyttning, matlagning och hygien. 
Om hjälpen följs upp och dokumenteras av hälso- och sjukvårds 
(HSL) personal kan inte bistånd ges. Insatsen kan dock utföras av 
omvårdnadspersonalen men då på delegation/ordination av HSL-
personal (sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska). Vid 
biståndsbeslut ska det framgå av utredning och genomförandeplan 
vilka moment den enskilde själv kan och ska göra själv samt om 
hjälpen ska utföras praktiskt eller genom guidning. 

Städ 
 

Insatsen beviljas för att upprätthålla en rimlig boendemiljö. I 
städhjälp ingår damning av öppna ytor (ej flytta saker), 
dammsugning av golv, golvlister och mattor, skakning av mindre 
mattor, golvtorkning och rengöring av i badrum handfat, toalett 
och dusch/badkar. I köket ingår hjälp med avtorkning av 
diskbänk, bänkskivor och diskho samt avtorkning av köksluckor 
några gånger per år. För att varje brukare ska kunna bibehålla sina 
förmågor och hålla sig så självständig som möjligt beviljas endast 
de delar av insatsen brukaren inte klarar själv. Normalt beviljas 
städ av 2 r o k och en toalett var tredje vecka.  
Rengöring av ugn, kyl, frys sker max 1g/år 
 
Vilken städutrustning som behövs i hemmet:  

- Dammsugare 
- Långmopp  
- Hink 
- Dammtrasor 
- Sopskyffel och sopborste 
- Rengöringsmedel 

 
Fönsterputs ingår en gång per år om brukaren är beviljad städ. 
Storstädning, skåp, förråd, vindsstädning, rengöring av avlopp, 
rengöring av balkong eller altan beviljas inte som bistånd. 
Rengöring av hjälpmedel åligger personen att själv rengöra sina 
hjälpmedel och inte kan göra det själv så kan hjälp för det 
beviljas, i normalfallet i samband med städ. Om utredningen visar 
att det finns skäl till rengöring oftare kan en annan bedömning 
göras.  

Underhållsstäd 
 

Om utredningen visar att det finns skäl till städ oftare kan man 
beviljas det, t ex vid allergi, Det som kan ingår i underhållsstäd är 
översyn diskbänk, spis, dammsugning vid köksbord, hall och/eller 
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rengöring av toalett. 
Inköpsdistribution Inköp av dagligvaror från närmaste livsmedelsbutik. Finns 

hemsändningsservice hänvisas den enskilde i första hand till det. 
Om den enskilde bor i ett område där hemsändngsservice inte 
finns och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt utför 
hemtjänstens personal inköp. Inköp av dagligvaror beviljas 1 ggr 
per vecka (vardagar). Behövs hjälpen oftare ska det vara styrkt 
med läkarintyg.   
 
För övriga inköp av t.ex. kläder, skor, ska hemsändningsservice 
(internet) användas i första hand. Vid behov av medföljare för 
”sällanköp” hänvisas den enskilde att ansöka om sådan insats.  
Inköp på systembolaget ingår inte.  
Hemtjänsten hanterar inte kontanter utan betalkort behövs 

Apoteksärende Stöd att hämta/köpa in apoteksvaror 2ggr/månad eller vid behov. 
Finns hemsändningsservice ska detta användas i första hand av 
inköp av apoteksärenden.  

Matdistribution Leverans av matlåda till den enskildes hem. Den enskilde är 
hänvisad till den leverantör som kommunen har avtal med. 
Kostnad för matlåda ingår inte i hemtjänstavgiften utan utgår från 
omsorgsnämndens antagna dokument.   

Måltidshjälp 
 

Matdistribution ska beviljas i första hand men den som med 
anledning av funktionsnedsättning inte har förmågan att tillaga 
mat kan erbjudas hjälp med iordningställande av frukost, 
iordningställande av enklare måltid (ca 10 min), värmning av 
färdiglagad mat.  
Beredning av måltider innefattar uppvärmning av matlådor i första 
hand. I undantagsfall kan insatsen omfatta enklare tillagning av 
mat (ca 10 min) t ex när det är en tränande insats. I insatsen ingår 
även dukning, uppläggning av maten på ett aptitligt sätt, servering 
av måltiden, diskning och att hålla rent vid matplatsen. Om den 
enskilde själv kan tillaga maten men behöver hjälp att diska 
efteråt beviljas beredning av måltider för momentet diskning. I 
första hand hänvisas till att köpa matlåda eller färdigrätt. 
Beredning av måltider kan innefatta uppvärmning av sådan 
matlåda/färdigrätt.  

Enklare vardagssysslor Ett separat besök för att sköta enklare hushållssysslor av 
servicekaraktär såsom diska, bädda säng, torka av bänk i köket, 
vattna blommor, bära ut sopor osv. Detta beviljas till individer 
som inte har andra omvårdnadsinsatser beviljade. 

Ved och pellets Beviljas om den enskilde inte kan bära in ved och pellets själv, 
eller elda själv och det inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Vedeldning och inbärning av ved som enda värmekälla beviljas 
endast om det är utrett av den enskilde att värmesystemet inte kan 
bytas ut eller kompletteras med annat.  

Skötsel av husdjur Att ha husdjur anses inte normalt vara nödvändigt för att den 
enskilde ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt SoL. 
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Social samvaro Om personen är i behov av sociala aktiviteter för att upprätthålla 
eller förebygga att andra funktioner minskar i funktion, kan man 
beviljas denna insats. Innan denna insats beviljas ska behovet 
utredas hur den enskildes egna kontaktnät ser ut. Den som har 
beviljats andra insatser som syftar till att bryta social isolering t ex 
medföljare, ledsagare, kontaktperson eller dagverksamhet bör i 
normalfallet anses ha fått sitt behov tillgodosett genom dessa 
insatser. Den kan innehålla t ex läsning av tidning, samtal eller 
komma utanför sin bostad. Beviljas vanligtvis 1g/v. 

Kontaktperson Kontaktperson beviljas enbart för att undvika eller för att bryta ett 
mönster där den enskilde isolerar eller avskärmar sig från andra 
och omvärlden. En plan för hur biståndet successivt kan avvecklas 
bör upprättas i ärenden där biståndet i form av kontaktperson varit 
långvarigt. Beviljas i normalfallet med ett tillfälle per vecka. I 
bedömningen ska ev. sociala kontakter i samband med redan 
beviljade insatser såsom dagverksamhet, hemtjänst/boendestöd, 
kontakt med anhöriga, grannar eller frivilligorganisationer vägas 
in. 

Post- och bankärenden Beviljas om personen behöver stöd att posta sina räkningar. Är 
personen inte själv medveten om sin ekonomi eller inte själv kan 
beskriva vad som ska fyllas i eller har förmåga att skriva under 
ska behov av god man/ förvaltare anmälas av handläggare eller 
enhetschef. 

Ledsagning för 
engagemang i 
organiserat socialt liv 

Beviljas när det av utredningen framgår att personen är engagerad 
i föreningsliv, vill besöka kyrka/gravplats, kunna rösta vid 
allmänna val men behöver stöd för att ta sig mellan bostad och 

Tidsbegränsade bistånd kan beviljas i situationer där den enskilde 
tillfälligt inte har möjlighet, med anledning av tillfällig 
funktionsnedsättning, att ta hand om sina husdjur. Här inräknas t 
ex matning av katt eller att rasta hunden, inte motionera. Vid 
sjukhusvistelse hänvisas anhöriga eller närstående att arrangera på 
annat sätt för husdjursomsorgen. 

Tvätt/ren bäddning Den som inte längre kan klara att sköta sin tvätt eller bädda rent i 
sängen kan få bistånd med det eller delar av dessa uppgifter, 1 - 2 
ggr per månad. Det kan innefatta allt från att boka tvättstuga, sätta 
på tvättmaskinen, hänga tvätt, bära tvätt till tvättstugan, vika ihop 
tvätt och lägga in i skåpen om man inte klarar det själv. Hjälp med 
tvätt kan endast ske om personen själv har tvättmaskin eller att 
sådan finns tillgänglig i fastighetens tillhörande tvättstuga. I tvätt 
ingår tvätt av sänglinnen, handdukar samt gångkläder. I insatsen 
ingår ej att köra tvätt till annan anläggning, strykning av kläder, 
dukar, gardiner och mangling av lakan. Handtvätt utförs inte.  
 
Insatsen kan beviljas oftare på grund av medicinska skäl som ska 
vara styrkta av sakkunnighetsutlåtande, t.ex. vid 
inkontinensproblematik. 
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aktivitet. 

Medföljare Medföljande innebär att den enskilde kan få hjälp med viss 
ledsagning av sin hemtjänstutförare. Medföljande beviljas endast 
om den enskilde på grund av sin funktionsnedsättning inte själv 
(t.ex. genom färdtjänst eller sjukresor) kan ta sig till och från den 
tilltänkta aktiviteten och det ska särskilt anges i beslutet om den 
medföljande ska stanna under hela aktiviteten. 

Medföljande från hemtjänsten kan beviljas i samband med 
läkarbesök, apoteksärenden, besök hos frisör, fotvård eller 
liknande. Om medföljare krävs vid sjukresa ska detta styrkas 
genom sakkunnighetsutlåtande, såvida inte resan är akut.  

Medföljande i samband med läkarbesök beviljas i skälig 
omfattning. I den mån den enskilde kan och vill ta stöd av 
anhörig/närstående eller frivilligorganisationer vid t.ex. 
läkarbesök anser nämnden detta vara det lämpligaste alternativet. 
Ansvaret för att den enskilde informeras på ett sådant sätt att 
denne kan ta till sig informationen som lämnas vid läkarbesöket 
åligger regionen och inte kommunen. Den enskilde ska ange i 
ansökan frekvensen av läkarbesöken för att nämnden ska kunna ta 
ställning till i vilken omfattning insatsen bör beviljas.  

Medföljande till frisör, fotvård och liknande, i de fall tillgång till 
detta inte kan fås direkt i hemmet. Beviljas i den omfattning 
behovet är sådant att den enskilde behöver aktiviteten för att 
uppnå skälig levnadsnivå.  

Avlösning i hemmet För den som har fler hemtjänstinsatser beviljade och personen 
behöver någon hos sig när den anhörige ska uträtta ärende eller 
delta i någon aktivitet. Kan beviljas på vardagar. Ofta kan 
avlösningen behöva kompletteras med andra insatser. Avgift 
enligt hemtjänsttaxa. 

Trygghetslarm Syftet med trygghetslarm är att snabbt komma i kontakt med 
larmcentral och hemtjänstpersonal om den enskilde hamnar i en 
nödsituation. Larm är en passiv form av tillsyn. Av utredning och 
genomförandeplan ska det framgå hur insatsen medför trygghet 
för den enskilde, samt att den enskilde kan förstå och tillgodogöra 
sig insatsen, då trygghetslarm endast beviljas om personen själv 
kan använda larmet eller om det finns anhörig i hushållet som kan 
hjälpa personen att använda det. Insatsen kan även innefatta 
dörrlarm. 

Trygghetsskapande 
insats 

Kan verkställas genom fysiskt besök, genom kamera eller via 
telefon. Syftet med tillsynen ska framgå i uppdraget från 
biståndshandläggarna till exempel där det finns fallrisk. Det kan 
gälla tillsyn för trygghet om personen inte kan larma själv eller 
tillsyn för att se om brukaren är hemma. 
 
En person med frekventa tillsynsbesök under dygnet informeras 
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om andra boendeformer där nämnden lättare kan tillgodose 
behovet. 

Dagverksamhet  
 

Beviljas till personer med demens diagnos eller är under 
demensutredning eller andra individuella behov av samvaro. 
Syftet med insatsen är att avlasta anhöriga samt att den enskilde 
får genom social gemenskap stimulans.   

Aktiviteterna är anpassade utifrån varje persons funktionsnivå. 
Det ingår inga transporter till och från verksamheten, man måste 
själv ta sig dit t ex via buss eller färdtjänst.   

Närståendestöd i 
hemmet 

Beviljas den som vårdar make/maka när den behöver få några 
timmar för att uträtta ärenden eller delta i någon aktivitet och den 
enskilde behöver någon hos sig. Den enskilde har inte några andra 
betydande insatser genom hemtjänsten. Kan beviljas på vardagar. 
De första 8 timmar/månad är gratis. Utöver dessa utgår taxa för 
omvårdnadsavgift.  

Närståendestöd på 
korttidsenhet 

Beviljas den som vårdar make/maka och behöver avlastning och 
återhämtning. Den enskilde har inte några andra betydande 
insatser genom hemtjänsten. Upp till 7 dagar per månad är 
avgiftsfri. Utöver dessa utgår taxa för omvårdnadsavgift.   

Insatsen kan även ges kontinuerligt i form av växelvård. 

Övrig/tillfällig insats Insatsen beviljas när någon annan insatstyp inte finns som 
alternativ eller när det finns behov av tillfällig utökning.  

8. Övriga insatser  

8.1 Särskilt boende/vård och omsorgsboende 
För att beviljas särskilt boende är kravet att vård och omsorg i ordinärt boende med 
hemtjänst och anhöriga har maximerats och att detta anses otillräckligt. Personen som 
ansöker om särskilt boende ska ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som 
sträcker sig över stor del av dygnet. Även psykiska och sociala faktorer ska beaktas som en 
del av bedömning om rätten till bistånd. Oro och ångest inför olika situationer i vardagen är 
inte ensamt skäl för att beviljas bistånd i form av särskilt boende. Ålder i sig är inget 
kriterium för att beviljas särskilt boende, men hög ålder och psykosociala förhållanden bör 
beaktas i den sammantagna bedömningen. Andra skäl, såsom avsaknad av hiss i fastigheten 
eller otillgänglig närmiljö, berättigar inte särskilt boende. 

8.1.1 För vilka är särskilt boende till för?  
I socialstyrelsens rapport ”Bostad i särskilt boende är den enskildes eget hem” identifieras 
två huvudorsaker till att flyttning till särskilt boende blir aktuellt.  

 • Orienteringshandikapp avser individens förmåga att orientera sig i förhållande till sin 
omgivning. Bakom orienteringshandikapp kan man hitta många olika sjukdomar och skador. 
Här handlar oförmågan till egen omvårdnad främst om oförmåga att förstå hur en aktivitet 
ska utföras. 
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I Älvkarleby kommun tolkas detta som personer med kognitivsvikt till exempel till följd av 
en demenssjukdom.  

• Omvårdnadsbehov med korta och kritiska intervall omfattar personer som behöver hjälp 
och tillsyn som uppstår med korta och oförutsägbara intervall. I denna grupp finns personer 
med somatiska sjukdomstillstånd och fysiska skador. Här handlar oförmågan till egen 
omvårdnad främst om att fysiskt inte kunna utföra aktiviteten. 

I Älvkarleby kommun tolkas detta som personer som har ett stort omvårdnadsbehov till följd 
av ett somatiskt sjukdomstillstånd där hemtjänstens insatser inte bedöms vara tillräckliga.  

8.1.2 Målgrupp/behov  
En eller flera av nedanstående kriterier skall vara uppfyllda för att bistånd i form av särskilt 
boende skall vara aktuellt:  

• Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses genom 
hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära boendet.  

• Personer som lider av psykisk ohälsa och/eller har sociala, existentiella behov som inte går 
att avhjälpa med sjukvårdsinsatser, kontinuerlig hemtjänst och/eller hemsjukvård.  

• Personer med kognitiv svikt som ej har förmåga att påkalla hjälp.  

• Har ett omsorgsbehov som gör att de insatser som krävs för att tillgodose den enskildes 
behov i ordinärt boende är så omfattande att behovet kan tillgodoses på ett bättre och mer 
kostnadseffektivt sätt på ett särskilt boende.  

8.1.3 Avgränsningar  
• Vid enbart psykisk ohälsa och/eller otrygghet skall först trygghetsskapande insatser i 
hemmet och/eller sjukvårdsinsatser provas.  

• Den som vistas på korttidsboende och väntar på särskilt boende kan inte tacka nej då plats 
erbjuds. Om man tackar nej får man återvända till sitt ordinära boende och erbjuds andra 
insatser.  

• I fall där den enskilde avböjer insatser i hemmet och istället ansöker om särskilt boende, 
skall denna ansökan avslås med hänvisning till att behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

8.1.4 Parboende/medboende 
Syftet med rätten att få bo tillsammans i särskilt boende 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 i ett särskilt boende. 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 kan verkställas i samma lägenhet eller i varsin lägenhet på vård och 
omsorgboende för de par där båda har beslut om särskilt boende. På Tallmons Vård och 
omsorgboende finns det 16 enskilda lägenheter med dörr emellan sig. Dörren kan öppnas 
upp och på så vis erbjuda 8 dubbletter för parboende. Samtidigt kan lägenheterna användas 
individuellt.  
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Om båda makarna är i behov av särskilt boende 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 särskilt boende och, om de så önskar, även begära att de ska beredas plats på samma 
särskilda boende. Det innebär att respektive makes ansökan om särskilt boende ska utredas 
var för sig och leda till varsitt beslut om särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Om endast en av makarna har behov av särskilt boende är det den person som har behov av 
särskilt boende alternativt dennes legala företrädare som ska ansöka om att ha en 
medboende. Medboende är en make, maka, sambo, registrerade partner som flyttar med en 
biståndsberättigad person till ett särskilt boende utan att själv ha behov och beslut om en 
sådan insats. Att det är den biståndsberättigade som ska ansöka om medboende följer även i 
viss mån av bestämmelsen i 4 kap. 1 c § SoL. Där anges att det ingår i den 
biståndsberättigades skäliga levnadsnivå att få sammanbo med sin make eller sambo. 

8.1.5 Kvarboendeprincipen 
Kvarboendeprincipen fastställdes 1957. Kvarboende idag har innebörden att människor kan 
bo kvar i sitt ordinära boende så länge som den enskilde känner sig trygg med insatser i 
hemmet. Den enskildes vilja att bo kvar i sitt ordinära boende kan mötas med beviljade 
vård-och omsorgsinsatserna i olika former. Enligt förarbeten till socialtjänstlagen och 
rättspraxis, ska biståndsbedömningen alltid göras mot bakgrund av kommunens rättighet att 
göra en sammanvägd bedömning av olika omständigheter, den önskade insatsens 
lämplighet, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser och den 
enskildes önskemål. Friheten är inte obegränsad för den enskilde att välja insatser oberoende 
av kommunens kostnad.  

När den enskildes behov av tillsyn eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan 
tillgodoses i det egna hemmet kan behoven av vård bäst tillgodoses genom erbjudande av 
lägenhet i särskilt boende.  

Undantag- Kvarboendeprincipen gäller dock alltid för vård i livets slutskede. 

Innan ett biståndsbeslut fattas om ansökta insatser för kvarboende i ordinärt boende ska en 
sammanvägd bedömning göras av den enskildes önskemål, den önskade insatsens 
lämplighet, samt kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser.  

Ansökan om bistånd för insatser i ordinärt boende kan avslås, eller utökade insatser nekas, 
när den enskildes behov av insatser är omfattande, en trygg och säker vård och omsorg inte 
kan tillförsäkras och kostnaderna för de sammantagna insatserna för kvarboende motsvarar 
dem för särskilt boende.  

Att avslå insatser, eller neka utökade, förutsätter att den enskilde kan erbjudas en lägenhet i 
särskilt boende som kan tillförsäkra den enskildes behov av trygg och säker vård.  

Nämndens kostnad för plats på särskilt boende ska finnas med som en utgångspunkt i 
handläggningsprocessen. Vid ett avslag om ansökta insatser i ordinärt boende kan den 
enskilde inte tvingas till en flytt. Avslaget innebär att nämnden inte kan garantera att den 
enskildes behov kan tillgodoses inom ramen för insatser av vård och omsorgskaraktär.  

Innan beslutet om avslag fattas formellt ska handläggaren kalla till ett möte där en SIP 
(Samordnad individuell plan) upprättas.  
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8.2 Korttidsvistelse  
Utgångspunkten i Älvkarleby kommun är att alla som skrivs ut från slutenvården ska 
återvända till sin ordinära bostad. Insatsen korttidsvistelse kan beviljas i undantagsfall om 
det finns särskilda skäl.  

8.2.1 Allmänna kriterier för korttidsvistelse  
Den enskilde har behov av kontinuerlig tillsyn och vård och omsorg som inte bedöms kunna 
tillgodoses i det egna hemmet med stöd av punktinsatser.  

Kriterier för att bevilja korttidsvistelse är exempelvis; 

 Förvirrad, oförmåga att använda larmet, bristande insikt i sitt hjälpbehov, fara för sig 
själv eller annan, fallrisk inväntar inte personal. 

 Palliativa brukare 
 Omfattande fysiskt behov med exempelvis frekvent vändningsschema både dag och 

natt. 
 Utprovning eller anskaffning av hjälpmedel vid särskilda fall som inte kan ske i 

ordinärt boende. 
 Kartläggning av behov 

 

Korttidsvistelse beviljas i regel under en kortare period upp till tre veckor beroende på 
behovets omfattning. Korttidsvistelse kan även beviljas i avvaktan på särskilt boende när 
den enskildes behov inte längre kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i det ordinära 
boendet. 

8.2.2 Vård i livets slutskede 
Korttidsvistelse kan beviljas om den enskilde som vårdas i livets slut inte känner sig trygg i 
hemmet trots omfattande insatser från både hemtjänst och hemsjukvård. En utgångspunkt är 
den enskildes önskemål om vilken plats den vill finnas på vid livets slut även om insatser i 
det ordinära boendet bedöms som tillräckliga. 

8.2.3 Avgränsning 
 Korttidsvistelse beviljas inte när behoven kan tillgodoses av hemtjänst i ordinärt 

boende. 
 Om den enskilde inte antar erbjuden plats i vård-och omsorgsboende beviljas inte 

förlängt korttidsvistelse.  
 Korttidsvistelse beviljas inte om behovet handlar om rekreation och stimulans. Då 

hänvisas till dagverksamhet eller andra former av social samvaro. 
 Korttidsvistelse beviljas inte på grund av bostadsproblematik, t.ex. stambyte, 

renovering eller bristande tillgänglighet. 
 Korttidsvistelse beviljas inte om behovet kan tillgodoses av 

rehabiliterande/utredande åtgärder i ordinärt boende. 
 Korttidsvistelse beviljas inte i rehabiliteringssyfte. Den enskilde kan erbjudas 

likvärdig träning i det egna hemmet via hemsjukvårdsinsatser.
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