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1. Syfte
Syftet med riktlinjerna är att de ska komplettera och precisera socialtjänstlagen med
tillhörande förarbeten, rättsfall och föreskrifter med kommunens ambitionsnivå när det
gäller insatser och deras omfattning. Riktlinjerna ska säkerställa att de som erhåller insatser
enligt socialtjänstlagen inom socialnämndens verksamhetsområden får insatser på en
likvärdig nivå.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument
Ett av socialnämndens ansvarsområden i Falkenbergs kommun är insatser till äldre och till
personer med funktionsnedsättning. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan
få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd från kommunen. Verksamheten styrs
av ett antal författningar, däribland socialtjänstlagen (SoL), föräldrabalken (FB) och
äktenskapsbalken (ÄB). Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna stor frihet att
utforma verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Hjälpen som ges ska tillförsäkra den
enskilde en skälig levnadsnivå. Socialnämnden kompletterar genom riktlinjer vad som anses
vara en skälig levnadsnivå i den egna kommunen. Genom att anta riktlinjer meddelar
nämnden sin ambition med insatser enligt socialtjänstlagen. Riktlinjer i denna handling
ersätter ”Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och
handikappomsorgen” (SN § 128/2011).
Socialnämnden har delegerat ansvaret för att utreda och besluta om bistånd enligt
socialtjänstlagen till handläggare inom socialförvaltningen. Vissa insatser ligger dock på en
högre beslutsnivå. Detta är tydliggjort i socialnämndens delegationsförteckning (2019-03-19
§ 61). Handläggare ansvarar för att alla utredningar och beslut som rör enskilda
medborgares ansökningar om bistånd håller god kvalitet. Handläggningen ska följa lag,
föreskrifter och socialnämndens riktlinjer. Handläggare ska hålla sig uppdaterade vad gäller
rättstillämpning och praxis.
Kommunen får ta ut avgifter för insatser. Avgifterna regleras genom beslut av
socialnämnden.
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3. Riktlinje
3.1. Kommunens ansvar

En kommuns ansvar enligt socialtjänstlagen gäller huvudsakligen enskilda som är bosatta i
kommunen. För övriga ansvarar kommunen endast för insatser i akuta situationer. Som
bosättningskommun räknas den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller har
starkast anknytning till.
3.2. Ansökan om insatser i en annan kommun

De flesta människor kan på egen hand avgöra var de vill bo och kan flytta till annan
kommun om de önskar. För en person som, på grund av hög ålder, funktionsnedsättning
eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser är
möjligheten att flytta begränsad. För att göra det möjligt att byta kommun får den enskilde
ansöka om insatser i den nya kommunen i de fall dessa insatser är en förutsättning för att en
flytt ska kunna ske.
Den enskilde får också ansöka om insatser om man på grund av våld eller andra övergrepp
behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser man behöver
ges i den nya kommunen. En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i
inflyttningskommunen och hänsyn får inte tas till att den sökandes behov är tillgodosett i
den nuvarande bosättningskommunen.
3.3. Tillfällig vistelse i annan kommun

En enskild som i sin bosättningskommun har stöd och hjälp men vistas tillfälligt i en annan
kommun kan få sitt behov tillgodosett i den tillfälliga vistelsekommunen.
Vistelsekommunen är skyldig att hjälpa till med både utredning och verkställighet av bistånd
mot ersättning från den enskildes bosättningskommun.
3.4. Gränsdragning gentemot andra huvudmän

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de
behöver. Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
Enskilda kan i vissa fall vara missnöjda med insatser från andra huvudmän exempelvis
landsting eller migrationsverket. Det innebär inte att kommunerna tvingas ta över ansvaret.
3.5. Bistånd enligt socialtjänstlagen

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den
enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Beslut om bistånd
fattas normalt enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.
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3.6. Livsföring i övrigt

Med begreppet avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. Det kan vara fråga om ekonomiskt bistånd men också exempelvis
hemtjänst, särskilt boende för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det är inte
möjligt att lämna en uttömmande uppräkning av vilka insatser eller behov som skall anses
ingå. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.
3.7. Skälig levnadsnivå

Skälig levnadsnivå innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också uttryck för vilken
form av insats som kan komma ifråga. Det grundläggande syftet med socialtjänstlagen är att
garantera att medborgarna får sina behov tillgodosedda. I detta hänseende blir begreppet
skälig levnadsnivå ett uttryck för vissa minimikrav på insatsen vad gäller kvaliteten. Vid
bedömningen 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.
3.8. Biståndsprövning

Den enskilde har alltid rätt att ansöka om insatser och få dessa prövade individuellt oavsett
kommunens riktlinjer. Den enskilde har inte obegränsad rätt att välja insatser oberoende av
kostnader.
Gynnande beslut utan tidsbegränsning får omprövas till den enskildes nackdel bara om
skälen är starka exempelvis om biståndsbehovet förändrats väsentligt.
Vid begäran om förlängning av tidsbegränsat beslut görs en ny prövning av rätten till och
behovet av bistånd. Beslut ska inte slentrianmässigt tidsbegränsas utan skälig motivering.
Motivering kan vara att rådande förhållanden skulle kunna ändras över tid, eller vid
osäkerhet om insatserna är de rätta och en annan typ av insats kan vara bättre lämpad.
Om beslut inte tidsbegränsas ska uppföljning av insats ske minst en gång om året eller så
ofta det bedöms lämpligt.
3.9. Stöd till anhöriga

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar en närstående
som är äldre, långvarigt sjuk och/eller har en funktionsnedsättning. Stödet till anhöriga ska
omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och
fysiska belastning. För vissa anhöriga handlar det om ett behov av avlastning med insatser
som den närstående behöver i hemmet. För andra handlar det om ett behov av att få
information, stöd eller utbildning av kommunen.
3.10. Behov tillgodoses på annat sätt
3.10.1. Makar

När det gäller makar ska dessa, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som
behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Makar ska
gemensamt vårda hem och barn och fördela utgifter och sysslor mellan sig. Detta innebär att
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makar har ett gemensamt ansvar för ekonomi och skötsel av hemmet, exempelvis tvätt,
städning och inköp. Någon omvårdnadsplikt finns däremot inte inskriven i äktenskapsbalken
och varje make avgör själv i vilken omfattning man vill hjälpa till med personliga
omvårdnadssysslor. Anhörigvård är ett frivilligt åtagande.
3.10.2. Vuxna barn

Det finns i Sverige inte några lagliga skyldigheter för vuxna barn att tillgodose föräldrars
behov av vård och omsorg. Det finns inte några skyldigheter för föräldrar att tillgodose
vuxna barns behov av vård och omsorg.
3.10.3. Föräldrar

Den som har vårdnaden om ett minderårigt barn har ansvar för barnets personliga
förhållanden och ska se till att barnets behov av bland annat omvårdnad blir tillgodosett, det
vill säga normalt föräldraansvar. Vid behov utöver normalt föräldraansvar prövas ansökan
om stödinsatser individuellt.
3.10.4. Köp av tjänster

Många tjänster, exempelvis städning, fönsterputsning, rastning av hund, hemleverans av
matvaror etc., finns numera lättillgängliga på den privata marknaden. Socialnämnden ska
göra en individuell prövning av den enskildes behov samt av dennes förmåga och möjlighet
att använda sig av sådana tjänster.

4. Insatser i ordinärt boende
Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst
underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Socialnämnden ska
verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och att de som behöver det får stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig
service. Människor i behov av hjälp ska så långt det är möjligt vara delaktiga och ha
inflytande på när och hur stöd, hjälp och service ges. Socialnämnden ska också medverka till
att personer med funktionsnedsättning får leva som andra och bo på ett sätt som är anpassat
efter hens behov av särskilt stöd. Socialnämnden ska även erbjuda stöd som underlättar för
de som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har funktionsnedsättning.
Olika insatser från hemtjänsten avser att underlätta den dagliga livsföringen och i många fall
även möjliggöra ett kvarboende i det egna hemmet.
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande. Värdigt liv kan innebära privatliv och kroppslig integritet,
självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet och gott
bemötande. Till välbefinnande kan höra att känna trygghet och meningsfullhet.
Den enskilde ska så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska
ges.
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4.1. Hemtjänst- serviceuppgifter

Hemtjänst innefattar dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är mer inriktade
mot personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter avses bland annat praktiskt hjälp med
hemmets skötsel, såsom städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och
bankkontor och hjälp med måltider. I socialnämndens ansvar ingår inte skötsel av fastigheter
som snöröjning, gräsklippning, vedeldning och dylikt. Skötsel och rastning av husdjur ingår
inte heller i kommunens hemtjänst.
4.1.1.

Städning

Insatsen innebär vanligen hjälp var fjortonde dag med att städa bostaden och inbegriper
följande:
 En-personhushåll/sammanboende: Insatsen omfattar städning av två rum, kök, hall
och ett badrum/en toalett.
 Sammanboende med separata sovrum och individuella beslut om hjälp med städning:
insatsen omfattar städning av tre rum, kök, hall och ett badrum/en toalett.
 Barn över 12 år som ingår i hushållet bedöms kunna svara för städningen av sitt eget
rum.
 Barn över 15 år som ingår i hushållet bedöms kunna bidra till städning.
4.1.2.

Sängbäddning

Insatsen innebär hjälp med sängbäddning i samband med att personal finns i hemmet.
4.1.3.

Tvätt/klädvård

Insatsen innebär vanligen hjälp var fjortonde dag med att tvätta och torka kläder med
tvättmaskin och torktumlare/torkskåp samt att vika tvätten.
4.1.4.

Inköp och ärenden

Insatsen innebär vanligen hjälp en gång per vecka med att skaffa varor i form av mat,
hushållsartiklar och apoteksvaror.
4.1.5.

Ekonomi

Insatsen innebär hjälp en gång per månad med enklare post- och bankärenden/ekonomiska
uppgifter som det inte krävs att god man/förvaltare utför. Insatsen förutsätter att den
enskilde har beslutsförmåga och kan tala om för personalen vad som skall skrivas/fyllas i
etc.
4.1.6.

Måltider

Insatsen innebär hjälp med tillagning helt eller delvis av frukost, kvällsmat, mellanmål eller
vissa moment vid tillagning av lunch. Hjälp med beställning av färdiglagad mat.
4.1.7.

Matdistribution

Insatsen innebär att färdiglagad mat levereras hem till den enskilde.
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4.2. Hemtjänst – personlig omvårdnad

Hemtjänst innefattar dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är mer inriktade
mot personlig omvårdnad. Med personlig omvårdnad avses de insatser som behövs för att
tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta
och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och övriga insatser som behövs för
att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet.
I hemtjänst kan viss ledsagning och avlösning av anhörig ingå.
4.2.1.

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad innebär stödjande/tränande eller kompenserande insatser. Insatserna
inbegriper hjälp med att klä sig, hygien, kroppsvård, toalettbestyr, intag av mat och dryck
samt förflyttning inomhus. I vissa fall ingår förflyttning utomhus såsom hjälp ned för en
yttertrappa.
4.2.2.

Aktivering och social kontakt

Aktivering avser hjälp och stöd vid olika aktiviteter i det dagliga livet. Det kan till exempel
handla om att tillsammans med omsorgspersonal gå på promenad, läsa tidningen eller göra
inköp. Social kontakt innebär stöd och hjälp till den enskilde att upprätthålla kontakten med
släkt och vänner.
4.2.3.

Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal
bedömt att en person själv kan ta ansvar för även om man i vissa fall behöver praktisk hjälp
för att utföra åtgärden. Personen kan inte utföra men kan beskriva hur insatsen ska utföras,
exempelvis ta mediciner, ögondroppar, smörja in receptbelagd kräm, utföra gång-, rörelseoch ADL-träning. Åtgärden betraktas då inte längre som en hälso- och sjukvårdsåtgärd.
Insatsen innebär hjälp och stöd vid egenvård och kan beviljas utifrån ett egenvårdsintyg
utfärdat av ordinerande legitimerad personal.
4.2.4.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en kommunikationsutrustning med syfte att göra det möjligt för den
enskilde att kunna kalla på hjälp vid akut uppkomna situationer och/eller motverka
otrygghet. Via trygghetslarmet upprättas en samtalskontakt mellan den enskilde och
omsorgspersonal. Den enskilde får därefter sitt hjälpbehov tillgodosett.
För att kunna tillgodogöra sig insatsen måste den enskilde ha beslutsförmåga samt insikt och
förståelse för när, hur och på vilket sätt man larmar.
4.2.5.

Tillsyn dag/natt

Insatsen utförs för att säkerställa att den enskilde befinner sig i en trygg och säker situation
både på dagtid och på natten. Insatsen sker i första hand genom digital tillsyn eller kortare
besök av personal. Insatsen kan också innebära att omsorgspersonal ringer upp den enskilde
vid en överenskommen tidpunkt i syfte att öka och behålla den enskildes känsla av trygghet.
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4.2.6.

Vak

Insatsen innebär närvaro av omsorgspersonal under hela eller delar av dygnet. Bedömning
av behov av insatsen sker i samråd mellan biståndshandläggare och legitimerad
sjuksköterska.
4.2.7.

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson innebär ett icke professionellt stöd från en medmänniska som är
lämpad för uppgiften. Insatsen behöver ha ett tydligt mål. Den enskildes sociala behov blir
avgörande för vilka kvalifikationer kontaktpersonen ska ha och som avgör uppdragets
omfattning och art. Syftet är att främja den enskildes sociala utveckling, sociala kontakter
och deltagande i samhällslivet. Kontaktpersonens väsentligaste uppgift ska vara att fungera
som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Kontaktperson kan vara en insats för att
bryta social isolering. Anhörig kan inte anlitas som kontaktperson.
4.2.8.

Ledsagning

Ledsagning innebär personligt stöd till den enskilde för att denne ska kunna ta sig till och
från en aktivitet, exempelvis fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. Insatsen kan också
omfatta stöd till enskilde för att denne ska kunna utföra olika aktiviteter.
Ledsagning kan beviljas separat vid varje behovstillfälle eller vid regelbundet
återkommande behov under en period med begränsning i antal tillfällen och/eller tid.
4.2.9.

Dagverksamhet

Dagverksamhet innebär sociala aktiviteter i grupp under dagtid. Syftet med dagverksamhet
är att bryta isolering, främja sociala kontakter och upprätthålla funktioner som behövs för
den dagliga livsföringen. Dagverksamhet beviljas om den enskilde inte på egen hand kan ta
del av samhällets sociala utbud. Dagverksamhet syftar också till att anhörig ska få möjlighet
till avlastning från vård eller omsorgsarbetet. Innan beslut om dagverksamhet görs
bedömning om behovet kan tillgodoses med hjälp av träffpunkter och mötesplatser.
Kommunen erbjuder dagverksamhet med inriktning för personer med kognitiv svikt
exempelvis demenssjukdom.
4.2.10. Anhörigavlösning i hemmet

Med avlösning i hemmet menas att omsorgspersonal under dag-/kvällstid finns i hemmet
tillsammans med den närstående istället för en anhörig/annan person som vårdar. Insatsen
kan beviljas för att anhörig som vårdar skall kunna uträtta ärenden, upprätthålla sociala
kontakter, genomföra aktiviteter utanför hemmet i syfte att kunna behålla ett självständigt
liv. Insatsen kan beviljas om samtliga av följande kriterier är uppfyllda:

 Den närstående och den anhörige/annan person som vårdar är sammanboende och 18
år eller äldre.
 Den närstående har ett stort och varaktigt behov av omsorg eller tillsyn som bedöms
kvarstå under minst 6 månader (med undantag för vård i livets slutskede)
 Den närstående inte kan lämnas ensam på grund av sitt behov av omsorg eller tillsyn
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 Den anhörige/personen som vårdar är i behov av avlastning från vård-/omsorgsarbetet
Insatsen kan beviljas utifrån behov upp till 12 timmar/månad kostnadsfritt samt utöver dessa
12 timmar/månad mot avgift motsvarande hemtjänst.
4.2.11. Anhörigbidrag

Insatsen är ett stimulansbidrag som kan utgå till person, 18 år eller äldre, som på grund av
sjukdom och/eller funktionsnedsättning vårdas i ordinärt boende av anhörig.
Anhörigbidrag kan beviljas om den person som får vård och omsorg av anhörig/annan
person

 har ett behov av vård och omsorg eller tillsyn som bedöms kvarstå under minst 6
månader (med undantag för vård i livets slutskede)
 under varje vecka huvudsakligen vistas i kommunen
 är i behov av och, av anhörig/annan person, får personlig omvårdnad och/eller hälsooch sjukvårdsinsatser minst 3 timmar per dag eller tillsyn dygnet runt på grund av
beteende av psykisk karaktär (t ex demens, stark oro/ångest och aggressivitet).
 och om anhörig/annan person inte är anställd för vård- och omsorgsinsatser eller som
personlig assistent hos den närstående
Anhörigbidrag beviljas enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen och utgår med 3,5 % av
basbeloppet per månad (för 2019 är beloppet 1680 kronor). Bidraget utbetalas till den
närstående och är enligt inkomstskattelagen inte skattepliktigt.
4.2.12. Växelvård

Insatsen växelvård är vistelse i särskilt boende med regelbundna intervaller. Syftet är att
avlasta anhöriga som vårdar närstående i ordinärt boende samt främja kvarboende.
4.2.13. Korttidsplats

Korttidsplats är alltid en tidsbegränsad insats och kan beviljas när behovet tillfälligt inte kan
tillgodoses i ordinärt boende.

5. Särskilt boende
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer med service och omvårdnad för människor
som behöver särskilt stöd. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ges.
Boende i särskild boendeform enligt socialtjänstlagen förutsätter ett beslut om bistånd.
Biståndet ska vara individuellt behovsprövat. När den enskildes behov inte längre kan
tillgodoses i hemmet ska plats i särskilt boende erbjudas. Alla lämpliga möjligheter till
hemtjänstinsatser och tekniska hjälpmedel i ordinärt boende ska ha prövats innan insatsen
särskilt boende kan bli aktuell.
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Med särskilt boende avses ett antal bostäder inrymda i samma fastighet, trappuppgång eller
på annat sätt i närheten av varandra, med gemensam matsal, allmänna utrymmen och
personalbemanning dygnet runt. Bistånd i form av särskilt boende innebär en hyresrätt.
I Falkenbergs kommun tillämpas fritt val i särskilt boende. Det innebär att den enskildes
önskemål om specifikt särskilt boende beaktas.
Möjligheten till fritt val av specifikt särskilt boende tillämpas inte om den enskilde befinner
sig på korttidsplats i väntan på särskilt boende. Den enskilde kan stå kvar med sin ansökan
men måste lämna korttidsplatsen om man tackar nej till ett erbjudande. Om den enskilde
accepterar ett erbjudande om särskilt boende den inte valt kan man göra en intresseanmälan
om flytt till önskat särskilt boende.
5.1. Parboende särskilt boende

För den som beviljas boende i särskild boendeform ska det ingå i skälig levnadsnivå att
kunna fortsätta sammanbo med sin make/maka eller sambo oavsett om de två har olika
omsorgsbehov. Detta gäller under förutsättning att de varaktigt har sammanbott som ett par.
I samband med ansökan om parboende ska så långt det är möjligt säkerställas att detta är
bådas önskemål.
För att en lägenhet ska bli aktuell för parboende ska den vara lämplig som bostad för två
personer. Endast de särskilda boenden som har lägenheter som lever upp till dessa krav kan
bli aktuella som parboende.
I de fall endast en av de parboende har behov av bistånd i form av särskilt boende och
denna/denne avlider kommer socialnämnden att säga upp hyresavtalet för särskilt boende.
Den efterlevande erbjuds istället att teckna förstahandskontrakt med det kommunala
bostadsbolaget FABO avseende den aktuella lägenheten. Lägenheten övergår då till att vara
ordinärt boende och socialnämndens platsantal i särskilt boende minskar med en.
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