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1 RIKTLINJER 
1.1 Syfte och bakgrund 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder. 
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 alltid rätt att ansöka om andra 
typer av insatser i annan omfattning än de som ingår i kommunens riktlinjer och få dessa individuellt 
behovsprövade. Vid bedömning av vad som i det enskilda fallet ska ses som skälig levnadsnivå kan 
handläggaren vid tveksamhet söka stöd i gällande rättspraxis, dessa riktlinjer samt vid gemensamma 
ärendedragningar. Vid svåra ställningstaganden och där inte riktlinjerna ger vägledning skall ärendet 
tas upp i Omsorgsnämndens arbetsutskott.  
 
Handläggningens gång Biståndshandläggaren ansvarar för ärendet och utreder behovet efter ansökan, fattar beslut enligt 
omsorgsnämndens delegeringsordning, dokumenterar, följer upp och vid behov omprövar insatsen. 
När behovet upphört, avslutas ärendet och akten arkiveras. Handläggning av ärende görs enligt 
Socialtjänstlagen. 
 
1.2 Målsättning 
Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård samt service för att äldre och 
funktionshindrade ska ges möjlighet till ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas 
med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Respekt för den 
enskildes personliga integritet ska alltid beaktas. Insatserna ska vara individuellt utformade så att den 
enskilde stärks i att leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv.  
  
1.3 Officialprincipen 
Skyldigheten att göra en individuell behovsprövning gäller för samtliga insatser som den enskilde 
ansöker om enligt Socialtjänstlagen (SoL). Detta förutsätter att en utredning av den enskildes behov 
och resurser genomförs innan bistånd kan beviljas med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Att en utredning ska 
göras för samtliga insatser innebär dock inte att alla utredningar måste eller ska genomföras på 
samma sätt.  
 
Den så kallade officialprincipen, som reglerar myndigheters utredningsskyldighet, innebär att en 
utredning inte ska göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ett ärende 
eller en viss typ av ärenden. Det innebär att en insats av trygghetslarm eller servicekaraktär kan göras 
enklare än en utredning om omsorgsinsatser. 
 
1.4 Kommunens ansvar  
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Bosättningskommunen har ansvar för stöd- och 
hjälpinsatser oavsett om den enskilde vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan 
kommun. Vistelsekommunen kan i vissa fall bli skyldig att bistå med utredning och verkställighet av 
insats. 
 
Skulle det under tillfällig vistelse uppkomma helt nya behov, t.ex. på grund av att den enskildes hälsa 
försämras eller av någon annan anledning, är det vistelsekommunens ansvar att besluta om 
nödvändiga insatser i den akuta situationen. 
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Vistelsekommunen ska anses vara bosättningskommun så snart den enskilde uppger att han eller hon 
inte har för avsikt att återvända till ursprungskommunen. (Prop. 2010/11:49, s 40,86) 
 
1.5 Handläggningstider 
Ansökan kan ske skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren. En första preliminär bedömning 
av en inkommen ansökan, anmälan eller orosanmälan om behov av brådskande karaktär ska göras 
samma dag. Handläggningstid varierar beroende på vilka insatser som ansökts om: 
Särskilt boende 3 veckor 
Hemtjänst  1vecka 
 
Handläggningstiden kan bli längre när ansökan om bistånd inkommer från person mantalsskriven i 
annan kommun. Detta kan inträffa då Tanums kommun inte kan påverka handläggningstiden i den 
kommun där sökande är mantalsskriven. 
 
1.6 Uppföljning 
Den enskilde ska bemötas med respekt och ges möjlighet att framföra synpunkter, önskemål om 
förändringar och klagomål. De insatser som ges ska följas upp regelbundet. Ansvaret för uppföljning 
delas av biståndshandläggaren och enhetschefen för verkställighet. Uppföljning ska ske oavsett om 
beslutet är tidsbegränsat eller icke tidsbegränsat. Biståndshandläggaren har ansvar för den samlade 
uppföljningen och utvärderingen och för samordningen av den enskildes stöd. Uppföljning gentemot 
den enskilde sker vid behov, men minst en gång per år. 
 
1.7 Rätten att överklaga, framföra synpunkter och klagomål  
Den enskilde har alltid rätt att överklaga beslut om det har gått den enskilde emot. Ett sådant beslut 
kan endast överklagas av den enskilde själv eller av ett ombud med fullmakt. Biståndshandläggaren 
ansvarar för att vara den enskilde behjälplig med överklagan.  
 
Mottagnings- och utredningsavdelningen (MoU) välkomnar synpunkter och klagomål från den 
enskilde, dennes anhöriga och andra personer. Alla synpunkter och klagomål ger MoU ökade 
möjligheter till att ständigt förbättra sitt arbete och undvika att eventuella misstag upprepar sig.  
 

2 BRUKARENS RÄTTIGHETER 
2.1 Personer som kan företräda den enskilde 
Anhöriga och andra personer har inte några rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare för 
en enskild. De kan dock fungera som stöd och hjälp vid en ansökan och under utredningstiden. Den 
enskilde kan utse en anhörig eller någon annan till sitt ombud genom en fullmakt. 
 
Att ge vård eller omsorg mot en vuxen persons vilja eller att använda tvångsåtgärder kräver stöd av 
lag. Därmed följer att anhöriga eller annan person inte kan samtycka till vård eller omsorg mot den 
enskildes vilja eller till användning av tvångsåtgärder (2 kap. 12 § RF och SOU 2004:112 s. 625–626 
och 697). 
 
Anhöriga har ingen laglig rätt att företräda den enskilde om de inte är sökandens formella ombud 
eller legala företrädare (god man eller förvaltare). Om den enskilde så önskar ska dock anhöriga 
och/eller annan person ges möjlighet att lämna sina synpunkter. Om den enskilde saknar förmåga att 
på egen hand ta ställning kan god man eller förvaltare begära insatsen för den enskilde. 
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2.2   Tolk  
Av förvaltningslagen framgår att när en myndighet har kontakt med personer som inte behärskar det 
svenska språket eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk. 
Biståndshandläggaren ska förvissa sig om att den enskildes uppgifter och synpunkter kommer fram 
och att den enskilde kan tillgodogöra sig den information som lämnats. Såvida inte en fullständig 
förståelse i kommunikationen kan säkerställas på annat sätt bör en auktoriserad tolk anlitas. 
 
2.3 Parboende 
För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som 
avses i 5 kap 5§ socialtjänstlagen, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med 
maka/make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om 
den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Det 
gäller oavsett om makan/maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.  
 
• Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga även boenden 
inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella inriktningar.  
 
• Parboende kan verkställas i samma rum eller samma lägenhet eller olika rum eller lägenheter under 
förutsättning att makarna upplever sig sammanbo. 
 
• En ansökan om medboende från den biståndsberättigade kan inte villkoras med att den medboende 
måste behålla den tidigare bostaden.  
 
• För en medboende utan beslut om insatser enligt socialtjänstlagen gäller inte bestämmelserna om 
avgifter och dokumentation i socialtjänstlagen. Inte heller gäller bestämmelserna om sekretess och 
tystnadsplikt.  
 
Parboende gäller makar som är gifta enligt äktenskapsbalken, personer som sammanbor enligt 
sambolagen (2003:376) och registrerade partner enligt den tidigare lagen (1994:1117) om registrering 
av partnerskap. 
 
Medboende är den som flyttar med en biståndsberättigad till ett särskilt boende utan att själv ha 
behov och beslut om en sådan insats. Beslutet om medboende ställs till den biståndsberättigade. 
 
Det finns inget i lagstiftningen som reglerar när en ansökan om medboende ska göras. Den 
biståndsberättigade kan ansöka om medboende i samband med ansökan om särskilt boende. Ansökan 
kan även göras efter flytten eller efter en längre tid i ett särskilt boende. En ansökan om medboende 
kan avse en begränsad tid (provboende) eller vara tillsvidare. Det är den som är i behov av särskilt 
boende som utformar sin ansökan så som den önskar. Biståndshandläggare behöver klarlägga om 
ansökan om medboende gäller för en begränsad tid eller tillsvidare.  
 

3 STÖD TILL ANHÖRIGA  
Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med 
en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Bestämmelsen i 5 kap 10§ 
SoL omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Alla anställda har skyldighet att uppmärksamma 
anhörigas behov av stöd. 
 
Med anhörig avses här den person som inom familje- eller släktkretsen bistår en annan. Ibland 
förekommer också att grannar och vänner träder in i anhörigas ställe och antar "funktionen" som 
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anhörig. Med anhörigomsorg avses olika former av hjälpinsatser som ges av anhöriga till personer 
som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver stöd i sin dagliga livsföring. Med 
anhörigstöd (eller stöd till anhöriga) avses olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt 
och socialt underlätta den anhörigas situation. Närstående är den person som tar emot omsorg, vård 
eller stöd. Den som ger insatser benämns anhörig eller annan person.  
Anhörigvård är ett frivilligt åtagande för den anhörige. Nämnden kan därför inte avslå en ansökan om 
hemtjänst med hänvisning till att det finns en anhörig som kan tillgodose behovet. 
 
I socialtjänstlagen är det endast 4 kap. 1 § som grundar rätt för enskilda personer att få bistånd. 
Indirekt anhörigstöd (insats som beviljas till den närstående som den anhörige sköter) förutsätter att 
den närstående ansöker om insatsen och att kommunen, efter en biståndsbedömning enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen, bifaller den närståendes ansökan om exempelvis dagverksamhet, växelvård eller 
hemtjänst.  
 
Det motsatta gäller dock individuella insatser som riktar sig direkt till anhöriga som t.ex. stödjande 
kontakter med handläggare inom socialtjänsten och deltagande i anhöriggrupper. Det är då en 
generell insats enligt 5 kap 10§ socialtjänstlagen. Denna paragraf föreskriver att kommunen genom 
stöd och avlösning ska underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre, eller 
som har funktionshinder.  
4 BESLUT 
Biståndshandläggare bedömer de beviljade insatserna enligt tidsbestämda schabloner. Justering av 
schablontider får endast ske vid särskilda skäl och då efter beslut i omsorgsnämndens arbetsutskott.  
 
Vid en bedömning av vilken insats som kan komma ifråga i det enskilda fallet ska en 
sammanvägning göras av bland annat insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade 
insatsen i jämförelse med andra insatser av likvärdig karaktär samt den enskildes önskemål.  
 
När det finns likvärdiga alternativ ges kommunen möjlighet att välja det billigaste alternativet (prop. 
2000/01:80, s. 91). Det finns inga regler i socialtjänstlagen som fastställer hur detaljerat ett beslut 
skall vara. Det skall tydligt framgå vad som har beslutats och målet med insatsen. Uppdraget bör 
utformas så att viss flexibilitet lämnas till verkställigheten av beslutet. Hur insatsen skall genomföras 
skall framgå av verkställighetens genomförandeplan.  
 
4.1 Hemtjänst 
Hemtjänst beviljas personer som p.g.a. sjukdom, ålder eller funktionshinder har svårigheter att helt 
eller delvis, sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad. Bistånd beviljas när den enskilde inte själv 
kan tillgodose sina behov.  
 
Dubbelbemanning Dubbelbemanning kan beviljas den enskilde med omfattande omvårdnadsbehov för att trygga den 
enskildes upplevelse av trygghet och säkerhet. Dubbelbemanning bedöms för varje insats och gäller 
inte generellt. Dubbelbemanning beviljas endast för de delar av insatsen som kräver två personer för 
utförandet. Tid som skall dubbelbemannas specificeras i uppdraget till utföraren. Utförare av insatser 
kan själv besluta om dubbelbemanning, men det blir då av arbetsmiljöskäl och ersätts inte 
ekonomiskt till utföraren. 
 4.1.1 Personlig omvårdnad - dag 
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   Personlig omvårdnad Insatserna är individuellt bedömda utifrån den enskildes önskemål och förmåga och ska tillgodose 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Med personlig omvårdnad menas hjälp med att klä 
sig, sköta sin personliga hygien, förflyttning, äta och dricka samt insatser för att bryta isolering och 
för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Vardagssysslor såsom torka 
bord, toalett, handfat, hämta post, ta ut sopor mm ingår också.   

  Dusch/Hygienhjälp Här ingår hår- och nagelvård samt av- och påklädning i samband med dusch om behov finns.  
   Trygghetsbesök och/eller trygghetsringning Trygghetsbesök beviljas om den enskilde känner otrygghet i sitt boende och/eller för att öka känslan 
av säkerhet. Behoven kan inte tillgodoses på annat sätt. Trygghetsringning beviljas om den enskilde 
bedöms behöva extra påminnelser av olika slag eller vid upplevelse av otrygghet. Om det finns behov 
av trygghetsringning mer än 1-2 gånger per dag kan det vara rimligt att överväga andra alternativ för 
att säkerställa tryggheten.  

  Social och fysisk aktivitet/utevistelse Social och fysisk aktivitet kan innebära att komma ut på promenad eller utflykt, en pratstund, 
högläsning, hjälp att läsa post, kontakta anhöriga eller liknande. Detta beviljas utifrån den enskildes 
behov och insatsen planeras i samråd med den enskilde. Det kan t.ex. vara att gå med brukare och 
göra inköp.  

  Hjälp vid måltider Den som inte själv kan planera, inhandla eller tillaga varm mat och som har svårt att ta sig till 
matsal/restaurang kan få hjälp med måltider. Det kan vara förberedelser av måltid, dukning, 
servering, sällskap vid måltid, matning. Vid särskilda skäl kan även enklare matlagning förekomma. 
   Egenvård/Handräckning Den enskilde behöver hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser som ryms inom vad som räknas som 
egenvård. Som egenvård räknas de uppgifter som ansvarig läkare normalt lämnar till patient eller 
anhörig att sköta om. Så länge den enskilde själv klarar att ta ansvar för sin medicinering och sin 
egenvård i övrigt kan hemtjänstpersonalen inom ramen för biståndsbeslutet lämna hjälp till 
handräckning.  
 
Avgränsning: Den enskilde ska själv kunna ge instruktioner om när, vad och hur uppgiften ska utföras. 
 4.1.2 Städning Den enskildes egna resurser och förmågor att delta i göromålen ska beaktas i biståndsbedömningen. 
Städinsatsen är ett abonnemang och under året ingår, förutom underhållsstädning (dammsugning, 
golvtorkning och damning) moment som avfrostning och rengöring av kyl/frys, ugns- och 
spisrengöring, urtorkning av köksskåp, torkning av köksluckor, källsortering samt fönsterputs. 
Moment förutom underhållsstäd ska inrymmas inom ramen för beviljad insats vilket innebär att den 
enskilde får avstå viss del av underhållsstäd när övriga moment önskas. Den enskilde står för material 
och städutrustning.  
Avgränsning Tiden för städning är beräknad för två rum och kök. Vid delade sovrum räknas dessa som ett rum. 
Insatsen beviljas per hushåll. Storstädning såsom vädring av tunga mattor, förråds/vindsstädning 
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beviljas inte som bistånd. Saneringsstädning ingår inte i hemtjänst. Den enskilde står för kostnad för 
saneringsstäd själv eller kan ansöka om ekonomiskt bistånd. 
   Stödstädning När omvårdnadsbehovet är stort eller om andra särskilda skäl föreligger, kan den enskilde beviljas 
hjälp med stödstädning utöver den ordinarie städningen. Skäl till detta kan vara inkontinensbesvär, 
synproblem, demens, allergi eller liknande.  
4.1.3 Tvätt/renbäddning Hjälp med tvätt innebär tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och handdukar samt strykning av 
gångkläder. Hjälpen omfattar även renbäddning, upphängning eller torktumling, vikning eller 
upphängning av ren tvätt. För ett bifall skall den enskilde ha svårt att lyfta, sträcka sig och bära tungt. 
Den enskilde ansvarar för tvättmaskin och tvättmedel.  
Avgränsning Insats beviljas inte för övrig strykning och mangling.  
 4.1.4  Inköp/övriga ärenden Personer som inte själva kan utföra sina inköp eller uträtta ärenden på apotek, bank eller dylikt kan 
beviljas hjälp från hemtjänsten. Hänsyn tas till den enskildes önskemål att vilja vara delaktig vid 
inköpen. Inköpen avser veckohandling till den biståndsberättigade.  
Avgränsning Personal hanterar inte kontanter. Inköp med brukare beviljas som personlig omvårdnad (social 
aktivitet). 
 4.1.5 Personlig omvårdnad – natt Insatserna är individuellt bedömda utifrån den enskildes behov. Det beviljas om den enskilde har 
behov av tillsyn, hjälp med behov eller vändning nattetid.  
 
4.2 Kostnadsfri anhörigavlösning upp till 8 timmar/månad 
I socialtjänstlagen är det endast 4 kap. 1 § som grundar rätt för enskilda personer att få bistånd. 
Indirekt anhörigstöd (insats som beviljas till den närstående som den anhörige sköter) förutsätter att 
den närstående ansöker om insatsen och att kommunen, efter en biståndsbedömning enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen, bifaller den närståendes ansökan. Den närstående skall ha ett så omfattande behov 
att denne inte kan lämnas ensam någon längre stund. 
 
4.3 Husdjursomsorg 
Med husdjur avses djur som den enskilde har som sällskap i det egna boendet. 
Prövningsgrund/omfattning Om någon beviljats bistånd, enl. 4 kap. 1 § SoL, och innehar ett husdjur kan detta bli lämnat utan 
tillsyn vid t ex sjukhusvistelse eller tillfälligt insjuknande i den egna bostaden. Tillfällig omsorg (t ex 
matning och rastning) av husdjur kan medges under behövliga tillfällen högst en dag. Längre omsorg 
medges inte utan hänvisning sker till anhöriga eller inhyrning på djurpensionat på den enskildes 
bekostnad. Vid start av hemtjänstinsatser upprättas en genomförandeplan där överenskommelse sker 
med den enskilde om hur djuret ska tas om hand vid oplanerade händelser såsom sjukhusvistelse för 
den enskilde. 
4.4 Vård i livets slutskede i ordinärt boende 
Vid vård i livets slut avslutas alla pågående insatser och ett nytt beslut med insatsen ”Vård i livets 
slutskede” beviljas. Biståndshandläggare inhämtar information/bedömning från hälso- och 
sjukvården för att få en samlad bedömning av den enskildes behov i livets slutskede. Målet för denna 
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insats är att ge livskvalitet när bot inte längre är möjligt. Hemtjänsten gör skyndsamt en 
genomförandeplan som stöd för personal och anhöriga. 
 
4.5 Matdistribution 
Maten levereras av den kommunala hemtjänsten. Matdistribution beviljas den som inte själv kan laga 
mat p.g.a. sin funktionsnedsättning och som dessutom inte själv kan ta sig till matsal/restaurang. 
Matdistributionen fungerar som ett abonnemang. Den enskilde beviljas antingen 4 dagar per vecka 
(må, on, fr, sö) eller 7 dagar/vecka. Avbeställning av matdistribution skall ske senast 7 dagar innan, 
då utgår ingen avgift/kostnad för den enskilde. Specialkost kan erhållas vid medicinska skäl, då krävs 
läkarintyg. Annan specialkost kan erhållas vid särskilda skäl såsom etiska eller religiösa.  
4.6 Ledsagning  
Ledsagning ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i 
sin livsföring ska få möjligheter att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ledsagning 
enligt SoL kan beviljas den som har så stora funktionsnedsättningar att aktiviteter på egen hand inte 
är möjliga och behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom ledsagning kan funktionshindrade 
och äldre ges möjlighet att delta i aktiviteter. Insatsen kan bestå av fritids- och kulturella aktiviteter, 
besök på vårdinrättning eller kontakter med anhöriga. Ledsagning innebär att ta sig till och från samt 
att kunna delta i aktiviteten. 
 
4.7 Trygghetslarm 
Den kommunala hemtjänsten ansvarar för trygghetslarmen och besvarandet av dessa. Trygghetslarm 
syftar till att skapa trygghet för den enskilde. Trygghetslarm innebär möjlighet att påkalla hjälp 
dygnet runt när oplanerade hjälpbehov uppstår. Kriteriet för att bli beviljad trygghetslarm är upplevd 
oro, förhöjd risk att falla.   
4.8 Dagverksamhet 
Dagverksamheten innebär att få vistas i en trygg miljö där den enskilde får tid och förståelse för att 
utföra de funktionsuppehållande aktiviteter som hen behärskar. Den enskilde ska genom 
dagverksamheten få delta i social samvaro. Målet för verksamheten är att stärka den enskildes 
livskvalitet och självförtroende. 
Syftet med dagverksamheten är:  stimulans och social samvaro samt bryta isolering  funktionsbevarande aktiviteter   avlastning och stöd för anhöriga   möjliggöra kvarboende i det egna hemmet 
För dementa personer är kravet en demensdiagnos. 
 
4.9 Korttidsvistelse 
Övergripande mål med insatsen  Korttidsvistelse är ett led i att underlätta för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. Insatsen 
korttidsvistelse är ett komplement till andra insatser och stöd under en kortare period, när dessa inte 
räcker till för att ge den enskilde en skälig levnadsnivå.  
 
Syfte  1. Att ge service och personlig omvårdnad på korttidsplats när personen tillfälligt inte bedöms 

kunna erhålla det i det egna hemmet.  
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2. Att ge anhörig avlösning i vård- och omsorgsarbetet och därigenom underlätta och möjliggöra för 

den enskilde att bo kvar i ordinärt boende.  
3. Att erbjuda personer som blivit utskrivningsklara, utredning, bedömning och med målet att kunna 

återgå till sitt ordinära boende.  
 4.9.1 Växelvård  För att möjliggöra fortsatt ordinärt boende och/eller underlätta för anhöriga. Tiden för växelvård är 
som regel kortare än tiden i hemmet, annat beviljas endast vid särskilda skäl. 
 4.9.2 Efter sjukhusvistelse  Målsättningen är att personer återgår till hemmet direkt i anslutning till en sjukhusvistelse. I 
undantagsfall kan korttidsvistelse beviljas för personer utskrivningsklara från sjukhus och som 
behöver mer stöd innan de kan återgå till det ordinära boendet. Korttidsvistelse kan också beviljas för 
att det finns behov av ytterligare utredning för att bedöma om personen kan återgå till egna hemmet 
eller är i behov av särskilt boende. 
  4.9.3 I väntan på särskilt boende Korttidsvistelse kan beviljas den enskilde som trots omfattande hjälp inte uppnår skälig levnadsnivå 
i ordinärt boende. Skälet kan vara hänsyn till/avlastning för anhöriga eller att den enskilde trots 
omfattande vård och omsorg inte upplever trygghet och säkerhet i hemmet. Om den enskilde p.g.a.  
platsbrist inte kan erbjudas plats i sitt förstahandsval till särskilt boende, så beviljas inte 
korttidsvistelse under tiden. 
 4.9.4 Palliativ vård  Om en person i livets slutskede själv, trots maximala hemtjänst- och/eller hemsjukvårdsinsatser i  
hemmet, inte upplever trygghet ska personen snarast beviljas korttidsplats och har då företräde.   
4.10 Särskilt boende 
Syftet med särskilt boende är att erbjuda en bostad med omvårdnad dygnet runt för personer vars 
behov inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Särskilt boende beviljas personer som har ett omfattande 
och varaktigt behov av hjälp, då insatser från hemtjänst inte är tillräckligt.  
Kommunen har ingen skyldighet att i beslutet ange specifikt vilket boende som beslutet avser. Det är 
först när beslutet ska verkställas som det bestäms var den enskilde ska få sin bostad. 
  4.10.1 Kriterier för att beviljas särskilt boende med inriktning för demenssjuka Personen ska ha en av läkare dokumenterad demensdiagnos, ha en kognitiv störning som medför ett 
demensliknande beteende och ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov.   
4.10.2 Kriterier för att beviljas särskilt boende med somatisk inriktning Personen ska ha ett omfattande och varaktigt behov av hjälp dag, kväll och natt.  Behoven kan vara 
av såväl fysisk som psykisk art. Det är det individuella behovet som styr, inte diagnos eller behovens 
orsak.  


