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Äldreomsorgens värdegrund  
 
”Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. 
 

Syftet med vägledningen 
 
Syftet med vägledningen är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att 
medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattning bedöms på likvärdigt sätt 
oavsett handläggare. 
Vägledningen utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell rättspraxis samt 
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 
 
Vägledningen gäller aldrig utan undantag, en helhetsbedömning av den enskildes totala 
situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och 
hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 
 
Till vård- och omsorgsverksamhetens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den 
enskilde att ta emot hjälp eller en insats.  
Den enskilde som på grund av fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov behöver 
hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få 
dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 § rätt till bistånd för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. 
 
Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan arbetet ska inriktas på att den 
enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret eller tar tillbaka ansvaret för den egna 
situationen. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv. 
  

Prioritering av utredningar och verkställande av insats 
 
Enligt Förvaltningslagen är alla myndigheter skyldiga att utreda ärenden så skyndsamt som 
möjligt. Myndighetsenheten har som målsättning att utredning om särskilt boende ska vara 
klar inom 2 månader och hemtjänst inom 2 veckor. Utredning kan inte alltid inledas 
omedelbart för samtliga inkomna ansökningar. Detsamma gäller verkställande av insatser, 
varför prioritering av ärenden måste ske. Orosanmälan omhändertas dock inom 24 timmar 
och en förhandsbedömning görs av behovet. 
Handläggningstiden kan påverkas av om intyg från annan aktör behöver inhämtas. Om 
handläggningstiden försenas ska handläggaren meddela den sökande samt ange skälet till 
förseningen.  
 
Det är också viktigt att handläggningen vid en myndighet inte medför onödiga kostnader för 
såväl den enskilde som för kommunen. 
Beslutade insatser ska inledas snarast efter beslut, med hänvisning till prioritering enligt 
verkställighetsförteckning. 
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Ansvarsfördelning 
 

Vård- och omsorgsnämnden i Båstad skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer personens behov 
samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. 
 

Biståndshandläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med 
socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser, utformar mål för insatsen och lämnar 
sedan beställningen av insatsen till aktuell utförare. Handläggaren svarar också för 
kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslutet.  
Vård- och omsorgsnämndens utförare verkställer de beviljade biståndsbesluten och ansvarar 
för att planera, genomföra och följa upp de bedömda behov och mål som finns angivna i 
uppdraget. 
 

 Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om VAD som ska utföras. 
 Utförare ansvarar för HUR utförandet ska ske 

 
Skälig levnadsnivå 
 

Det bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en skälig 
levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten på den 
beviljade insatsen, det ger dock inte den enskilde någon obegränsad frihet att välja tjänster 
oberoende av kostnad. Vad som är skälig levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov. Vad som 
kan anses innefattas i begreppet skälig levnadsnivå definieras fortlöpande i prejudicerande 
domar. 

Vid bedömning av vilken insats som kan komma ifråga, måste en sammanvägning göras av 
olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaden för den 
önskade insatsen i förhållande till andra insatser samt den enskildes önskemål.  
 
Ansökan om bistånd för insatser i ordinärt boende avslås och utökade insatser nekas  i 
ärenden där behovet är omfattande, en skälig livsnivå inte kan tillförsäkras och kostnaderna 
för de sammantagna insatserna för kvarboende i ordinärt boende väsentligen överskrider den 
för särskilt boende/korttidsplats. 
 

Informationsskyldighet 
 

Biståndshandläggarna ska i samband med handläggningen informera om verkställighetens 
krav på tex städmaterial/produkter, behov av eventuell ommöblering vid förändrat 
vårdbehov. Informationen gäller även övriga relevanta samhällstjänster såsom träffpunkter, 
föreningsliv, anhörigstöd, frivilligorganisationer, hushållsnära tjänster samt fixartjänst. 
Informationsskyldigheten omfattar även personer som inte är motiverade att ta emot stöd. 
 

Tidsbegränsning, omprövning samt uppföljning av beslut 
 

Enligt handläggning och dokumentation inom socialtjänsten anses det vara lämpligt att 
tidsbegränsa besluten om behovet av insatserna antas kunna förändras över tid. Däremot 
anses det mindre lämpligt att tidsbegränsa andra former av insatser exempelvis beslut om 
särskilt boende. 
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 Biståndsbeslut, förutom dem som avser särskilt boende och trygghetslarm över 80 år. 
Övriga beslut tidsbegränsas regelmässigt. 

 Biståndsbesluten ska följas upp i god tid innan de upphör att gälla. 
 I samband med beslut om särskilt boende avslutas insatserna dagverksamhet samt 

kontaktperson. 
 
Gynnande beslut både tidsbegränsade och tillsvidarebeslut, kan som regel inte ändras eller 
återkallas. Från denna huvudregel gäller vissa undantag: 
 

 Säkerhetsskäl – vid fara för den enskildes liv och hälsa, allvarliga arbetsmiljöproblem 
vid verkställighet såsom hot, våld eller att vård- och omsorgstagaren eller anhörig 
omöjliggör att arbetet utförs på ett belastningsergonomiskt rimligt sätt. 
 

 Vilseledande uppgifter – om beslutet tillkommit som en direkt följd av oriktiga 
uppgifter från den sökande eller företrädare. 

 
 Återkallelseförbehåll/omprövningsklausul finns med i beslutet. Det är dock av 

avgörande betydelse hur förbehållet formuleras, se nedan. 
 

 Vid väsentligt ändrade förutsättningar – kan det finnas starka skäl att ändra ett beslut. 
Om behovet väsentligt förändras anses sådana starka skäl föreligga. Det är bara sådana 
förhållanden som beaktas vid det ursprungliga beslutet som kan föranleda beslutet. 

 
 

Kommunens ansvar för invånare  

Bosättningskommunen 
 

Med bosättningskommun i 2 kap. 3 § Socialtjänstlagen (Sol) menas där personen är 
stadigvarande bosatt eller annan kommun som den enskilde har starkast anknytning till  
kommunen.  
Det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälpinsatser för enskilda, oavsett 
om hen vistas i annan kommun tillfälligt eller under en längre tid. Det kan till exempel vara 
om man vistas i sin sommarstuga under olika perioder under året. 
 
Vistelsekommunen 
 
Personer har rätt till stöd och hjälpinsatser vid vistelse under kortare tid i en annan kommun 
till exempel vid en semestervistelse. 
Vistelsekommunen har på begäran av bosättningskommunen att bistå med utredning i vissa 
fall. Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen för verkställighet enligt 
socialtjänstlagen enligt den ersättningsnivån som bosättningskommunen tillämpar och anger. 
För anvisning kring process och tillämpning av rutiner se process och tillhörande rutiner. 
 
Båstads kommun bistår inte med prövning av hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för personer som vistas i kommunen under olika perioder av året.  
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Ansökan om bistånd inför flytt till annan kommun 

En person som önskar flytta till annan kommun och till följd av ålderdom, funktions-
nedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av vård- och omsorgsinsatser och 
därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen bistår med behövliga insatser, 
får hos den kommunen enligt 2 kap. 8 § socialtjänstlagen, ansöka om sådana insatser. 

En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i kommunen. Det 
förhållandet att den sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen, får inte beaktas vid 
bedömning av ansökan. På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att 
bistå med den utredning som kan behövas för bedömning av ansökan. En prövning ska först 
göras om personen tillhör dem med rätt att söka bistånd i annan kommun. Om så är fallet görs 
sen sedvanlig biståndsbedömning i enlighet med inflyttningskommunens riktlinjer. Om den 
enskilde inte uppfyller kriterierna görs ett avslag där motiveringen framgår.  
 

Asylsökande 

Enligt lagen av mottagande av asylsökande, har asylsökande inte rätt till insatser enligt 
socialtjänstlagen § 1. Personer som omfattas av denna lag hänvisas till den anläggning där 
personen är inskriven. 
 

Kommunens ansvar för EU/EES medborgare 

Rätt till fri rörlighet inom unionen samt rätten till likabehandling är två grundläggande 
rättigheter i EU-rätten. Det så kallade rörlighetsdirektivet innehåller bestämmelser om rätten 
till inresa och vistelse i andra medlemsstater för samtliga EU-medborgare. 

Rätten till likabehandling innebär att EU/EES medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i 
Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner precis som svenska 
medborgare. Rätten till likabehandling vid ansökan om bistånd är inte lika långtgående för 
alla EU/EES medborgare. 

För socialtjänsten innebär EU-rättens likabehandlingsprincip att en EU/EES medborgare eller 
familjemedlem som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige, har rätt till bistånd på samma villkor 
som svenska medborgare. 
 

Nordiska medborgare 

I den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster, finns bestämmelser som 
påverkar de nordiska ländernas lagstiftning. 

Medborgare i ett nordiskt land som lagligen vistas  tillfälligt eller är lagligen bosatt i ett annat 
nordiskt land, ska likställas med landets egna medborgare när landet tillämpar lagar som 
omfattas av konventionen. 

Likställighet gäller för allt socialt bistånd och tjänster. 
 

Personer som är bosatta i Sverige men vistas utomlands 

När en person som ansöker om bistånd vistas utom landets gränser utan att vara bosatt 
utanför landets gränser, har högsta förvaltningsdomstolen uttalat att det inte betyder att 
hemkommunerna är fria från ansvar (RÅ 1987 ref 174). 
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Akut nödsituation 

Personer som inte bedöms ha en hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas, har bara rätt till 
bistånd för en akut vårdsituation som inte går att avhjälpa på annat sätt. Vad som är 
nödvändig hjälp för att avhjälpa den akuta nödsituationen bedöms i varje enskilt fall. 
 
Anhörigs ansvar 
 
Makepar/partnerskap 
Enligt äktenskapsbalkens 1 kapitel 2 § ska makar gemensamt vårda sitt hem. Av 4 § står att 
makar ska fördela sysslor mellan sig (Äktenskapsbalk 1987:230). 
 
Ett makepar har ett gemensamt ansvar för hushållet. Detta innebär att hjälp med 
hushållssysslor inte beviljas då endast den ene av ett makepar har nedsatt förmåga. Detta 
innebär att om ett makepar bedöms i behov av bistånd för sitt hushåll ska båda beviljas 
insatser efter två separata utredningar.  
 
Makar har dock inget ansvar för att hjälpa varandra med personlig omvårdnad. Detta 
innefattar bl.a. hjälp med på/avklädning, dusch, morgon/kvällshygien samt toalettbesök. 
 
Sambor 
Att leva som sambor kan likställas med makar. Sambolagen (2003:376) uttrycker att "när det 
i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under 
äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt 
första stycket", det vill säga "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett 
parförhållande och har gemensamt hushåll". 
 
I det fall den ena parten inte kan medverka fullt ut i hushållssysslor, hänvisas parterna att 
omfördela aktiviteter och omsorg mellan sig. Det kan också medföra att parterna får göra 
olika saker för att tillgodose hushållssysslorna i det gemensamma hemmet. 
 
Gemensamt hushåll 
 
Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap ger varandra viss praktisk hjälp (inom 
familjen). Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen för vad 
man normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om det 
handlar om makar, partnerskap eller sambor eller när det finns hemmavarande barn över 18 
år. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning förekommer normalt inte. 
 
I biståndsbedömningen ska handläggaren beakta om det finns hushållsgemenskap. Detta 
begrepp reglerar närstående makar/sambos ömsesidiga skyldighet att bidra till familjens 
underhåll. Med hushållsgemenskap menas att två eller flera personer stadigvarande bor i 
samma bostad 
 
Till familjens underhåll räknas vad som krävs för den gemensamma hushållningen. Den 
gemensamma hushållningen innefattar de sysslor som normalt utförs i ett hem såsom 
städning, matlagning, tvätt, inköp m.m. Däremot anses inte mera omfattande 
omvårdnadsinsatser ligga inom vad man normalt bistår varandra med inom en familj. I ett 
hem där ena maken på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan utföra vissa 
sysslor får det ankomma på den andra maken att utföra dem. 
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Bistånd i ordinärt boende 

 
Hemtjänst 
 
Hemtjänst innebär bistånd i form av service och personlig omvårdnad i ordinärt boende och 
innefattar även sociala insatser och matdistribution. Utgångspunkten ska alltid vara den 
enskildes integritet och självbestämmande. 
 
 Personlig omvårdnad - syftar till insatser som är direkt riktade till den enskilde för att 

tillgodose dennes grundläggande behov. De handlar om praktiska insatser som t ex förflyttning 

eller personlig hygien såväl som psykologiska och sociala insatser. 

 Serviceinsatser syftar till praktisk hjälp med hushållets skötsel och matdistribution. 

 
Hemtjänst kan utföras under dygnets alla timmar i form av punktinsatser, som kan vara täta 
och återkommande. Det är i regel inte möjligt att bevilja hemtjänst dygnet runt, i 
extremsituationer kan detta behov uppstå som en extraordinär insats. Denna insats följs 
dagligen upp i väntan på en mer lämplig insats. 
När behovet av hemtjänst samt digitala lösningar, växelvård, dagvård samt övriga insatser 
överstiger 100 timmar per månad, bör en dialog och ett motivationsarbete inledas med den 
enskilde och anhöriga att ansöka om särskilt boende. 
 
Behov av hemtjänst föreligger om den enskilde: 

 Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp i den dagliga livsföringen och behovet ej kan 
tillgodoses på annat sätt 

Behovet av hemtjänst är tillgodosett om den enskilde:  

 Själv kan utföra insats  

 Har annan i hushållet eller i sin omgivning som utför det åt honom/henne  

 Får behovet tillgodosett genom alternativa insatser  

 Har rätt till insats genom annan huvudman  

 Genom tekniska hjälpmedel ökar sin funktionsförmåga så att behovet blir tillgodosett 

Vård i livets slutskede 

Vid palliativ vård i livets slutskede kan tillsyn och omvårdnad beviljas i längre sammanhängande och 
tätt återkommande tidsperioder. Bekräftelse om att det rör sig om vård i livets slutskede ska inhämtas 
av läkare eller sjuksköterska. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen. 

Detta ska inte förväxlas med vård i livets slut där det finns en medicinsk bedömning enligt hälso- och 
sjukvårdslagen att det finns ett behov av extra stöd. 
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Personlig omvårdnad 
 

Enligt Socialstyrelsens termbank avser personlig omvårdnad de insatser som behövs utöver 
service, för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Personlig omvårdnad kan 
innebära stöd för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien, 
egenvård eller andra insatser för att den enskilde ska känna sig trygg i det egna hemmet.  

Personlig hygien 

Den enskilde behöver stöd eller hjälp med personlig hygien. Insatsen avser daglig personlig 
hygien inklusive toalettbesök. I personlig hygien ingår hjälp med dusch samt hårvård, enklare 
nagelvård, insmörjning av mjukgörande kräm, rakning, munvård och hel avtvättning.  
Hjälp med dusch eller helavtvättning beviljas i regel en till tre gånger per vecka, kan utföras 
oftare vid särskilda behov, exempelvis vid inkontinens eller av medicinska skäl. I insatsen 
ingår upptorkning och iordningställande av badrum/hygien- utrymmen.  
I insatsen ingår vid behov även enklare avtorkning glasögon, hörapparat och personliga 
hjälpmedel såsom rollator, rullstol och vårdsäng. 

Det kan även handla om situationer där psykisk funktionsnedsättning eller kognitiv svikt 
försvagar den egna initiativförmågan.  

Gångträning, smörjning av kroppsdel, stödstrumpor, medicindelning beviljas inte enligt 
socialtjänstlagen, om inte egenvårdsintyg har utfärdats av legitimerad personal. I annat fall är 
det hälso- och sjukvårdslagen som gäller. 

För att verkställighet ska utföras av hälso- och sjukvårdsinsatser krävs en 
delegering/instruktion från hemsjukvården. Sådana insatser omfattas inte av biståndsbeslut 
enligt socialtjänstlagen. 

På- och avklädning  

På- och avklädning beviljas i regel morgon och kväll. Det behöver inte alltid innebära total 
hjälp med alla kläder utan även delvis eller bara med enstaka plagg. Hjälpen kan även 
innebära endast stöd eller muntlig guidning/vägledning i samband med på- och avklädning. 

Förflyttning 
 
Insatsen är ett samlingsbegrepp och innebär bl.a. stöd för ändrad- eller bibehållande av 
kroppsställning, användning av transportmedel, förflyttning via hjälpmedel, lyft- och bärhjälp 
och förflyttning inomhus. Frekvens utifrån individuellt behov.  

Måltider  

Stöd ges i samband med frukost, huvudmål, mellanmål och kvällsmål/nattmål. Hjälpen avser 
stöd före, under och efter aktuella måltider. Insatsen kan innefatta uppvärmning och enklare 
tillagning av mat, dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden och diskning.   

Behovet av stöd med att få lagad mat tillgodoses i första hand genom matdistribution. I 
rehabiliterande syfte och vid undernäring kan under tidsbegränsad period enklare måltid 
tillagas. Insatsen utförs inte för andra personer i hushållet.  
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Måltidsstöd 

Exempel på stöd vid matsituation är hjälp att inta mat, sällskap under hela eller del av 
måltiden för att stimulera lusten att äta. 

Tillsyn dag 
 

Insatsen tillsyn kan beviljas om inte trygghet kan tillgodoses via trygghetslarm. Tillsyn kan 
beviljas när inte finns behov av någon annan insats av personal vid tillfället. 
Tillsyn dag kan beviljas genom fysiskt besök hemma hos den enskilde. 
 

Av biståndsbeslutet framgår antalet tillsynsbesök per dag, som tillkommer utöver eventuella 
andra planerade besök 
 
Tillsyn natt 
 

I bedömningen av trygghetskamera ska behov av besök av annan orsak än tillsyn under 
natten vägas in. Valet av tillsyn via trygghetskamera alternativt tillsyn genom fysiskt besök 
görs i samråd med den enskilde. 
I samråd med den enskilde kommer verkställigheten i genomförandeplan överens  om 
frekvens/tider för tillsyn. Om den enskilde inte syns vid den digitala tillsynen, så kommer den 
att upprepas. Om den enskilde fortsättningsvis inte syns via kameran eller svarar i telefon, så 
kommer ett fysiskt besök omgående göras av nattpatrull.  
 
Egenvård  
 

Egenvård innebär att den enskilde har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsats men på grund av 
fysiska funktionshinder inte själv kan utföra handlingen. Exempel på egenvård är intag av 
medicin, smörjning och att ta olika typer av droppar.  Uppgifter som förutsätter mer 
omfattande instruktion och handledd träning av ansvarig läkare eller sjuksköterska är att 
hänföra till sjukvård oavsett vem som utför uppgiften.  
Den enskilde ska själv kunna ge instruktioner om när, vad och hur uppgiften ska utföras. 

Det är legitimerad personal vid primärvård som bedömer, beslutar och följer upp om den 
enskildes behov är egenvård. En ansökan om bistånd för egenvård ska därför åtföljas av ett 
intyg från legitimerad personal. Handläggare beslutar om det föreligger rätt till bistånd om att 
få hjälp med insatsen. Hemtjänstpersonalen kan bistå med till exempel ögondroppar eller på- 
och avtagning av stödstrumpor på samma sätt som man bistår med andra sysslor som den 
enskilde inte klarar att utföra. 

Trygghetsringning 
 

Den enskilde har på grund av känsla av otrygghet behov av regelbunden telefonkontakt med 
hemtjänstpersonal. Trygghetsringning kan även beviljas för påminnelse av olika dagliga aktiviteter 
såsom läkemedelsintag, måltider samt att tillförsäkra att den enskilde mår bra.  

Social samvaro 
 

Den enskilde kan p.g.a. funktionsnedsättning eller ensamhet och isolering inte själv tillgodose 
sitt behov av samvaro och social kontakt. Den som bor tillsammans med annan eller har god 
och kontinuerlig kontakt med anhöriga/vänner, bör i normalfallet anses har fått sitt behov  
av social samvaro tillgodosett genom dessa kontakter.  
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Den planerade tiden används utifrån den enskildes behov och önskemål. Det kan handla om 
en pratstund, hjälp att läsa tidningen, stöd att kontakta vänner/anhöriga eller liknande. 
Insatsen syftar till att främja och bibehålla fysisk/psykisk välmående. I bedömningen tas 
hänsyn till om behovet kan tillgodoses genom frivilligorganisationer, närliggande 
mötesplatser och den enskildes sociala nätverk.  
 
Social samvaro kan inte kombineras med insatser som kontaktperson eller ledsagning och 
beviljas 1 gång per vecka eller högst 6 timmar/månad. 
 
Utevistelse/promenad 
 
Promenader beviljas då den enskilde saknar förmåga att gå ut på egen hand. Insatsen innebär 
t.ex. att gå en promenad. Promenad kan även tillgodoses i samband med gemensam 
handling/inköp med personal. Utevistelse kan även innebära vistelse på 
balkong/altan/trädgård. Promenad innefattar att ta på och av sig ytterkläder, ta sig ut ur 
bostaden samt promenera med eller utan hjälpmedel/stöd. 

Utevistelse kan beviljas upp till två gånger per vecka. Vid påvisat behov kan ytterligare 
promenader beviljas. 
 
Ledsagning 
 
Ledsagning innebär stöd att uträtta ärenden, ta sig till och från aktiviteter som tex. 
matservering, föreningsaktivitet/träffpunkt. Ledsagning innebär inte hjälp och stöd under 
aktiviteten, om behov av sådant föreligger kan ansökan om hemtjänst göras.  
Insatsen kan sökas som en regelbunden eller tillfällig insats. 
 
Ledsagning till sociala och kulturella aktiviteter kan beviljas med högst 6 timmar per månad. 
Om ansökan rör ledsagning till och från regelbundna ofta förekommande aktiviteter görs en 
individuell bedömning. 
 
Insatsen beviljas inte om den kan utföras med stöd av den service som chaufför och/eller 
befintlig personal från annan vårdgivare har ansvar att utföra i dess uppdrag tex. färdtjänst 
och sjukresor (Skånetrafiken/Region Skåne).Om ovanstående inte är tillämpbart så sker en 
individuell bedömning dock begränsat till 3 tillfällen per månad.  

Kontaktperson 

En kontaktperson syftar till att utgöra ett stöd för den enskilde i personliga angelägenheter av 
enklare karaktär samt bryta den enskildes isolering. Insatsen är ett icke professionellt stöd 
som ges av en medmänniska som är lämplig för uppgiften. 

Personer som har en nedsatt funktionsförmåga, har ett mycket begränsat socialt nätverk och 
därmed riskerar isolering.  

Insatsen beviljas först när behovet av social stimulans inte kan tillgodoses genom befintligt 
kontaktnät, frivilligorganisationer, föreningsliv, ledsagning samt övriga sociala aktiviteter 
som finns att tillgå i närområdet. 
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När en person har beviljats vård- och omsorgsboende bör en plan för hur kontaktpersonen 
successivt kan avvecklas upprättas tillsammans med den enskilde, om inte synnerliga skäl 
föreligger. 
Insatsen kan beviljas vid ett tillfälle per vecka om inte synnerliga skäl föreligger. 
 

 

Serviceinsatser i ordinärt boende 
 
Städning 
 
Enligt socialstyrelsens termbank avser service, skötsel av bostaden, inköp/post och 
bankärenden, tillredning eller uppvärmning av matdistribution. Städning beviljas inte då den 
enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen som kan utföra städningen.  

Bistånd beviljas för städning var tredje vecka men kan av särskilda skäl direkt kopplade till 
hygien eller dokumenterade hälsoskäl utföras oftare.  

Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). I vissa fall kan rengöring av hjälpmedel ingå i 
insatsen. Fönsterputsning utförs i den del av bostaden som omfattas av beslut om städning. 
Fönsterputsningen sker ut- och invändigt, en till två gånger per år. Denna insats ska rymmas 
inom befintligt beslut om städning. Insatsen begränsas till att endast gälla inåtgående fönster.    
 
För sammanboende kan städning av två sovrum beviljas förutsatt att även den andre parten 
är beviljad insatsen städ. Den enskilde ska tillhandahålla rengöringsmedel och övrig 
städutrustning enligt kommunens riktlinjer. 
 
Städningen omfattar normalt damning/avtorkning, dammsugning och våttorkning av golv. 
Insatser som utförs mer sällan, t.ex. rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ska rymmas inom 
den beviljade tiden. Husdjur i bostaden är inte ett skäl för mer frekvent städning. 
I hemtjänstens uppdrag ingår inte arbete i trädgård, högtidspyntning, putsning av silver, 
kristallkronor och dylikt, städning av källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som den 
enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, snöskottning eller städning som föranleds av annan 
hemmavarande vuxen. Vid behov av storstädning eller sanering hänvisas till städfirma. 
 

Tvätt/klädvård 
 

Insatsen beviljas i normalfallet varannan vecka och omfattar maskintvätt av gångkläder samt 
sänglinne och handdukar. För- och efterarbete till exempel klädvård, samt att lägga in tvätten 
i skåp ingår. Även strykning av enstaka plagg ingår.  

Bistånd beviljas i normalfallet varannan vecka men kan variera utifrån speciella behov. 
Förhållanden som kan medge tätare insatser är t.ex. att den enskilde har ett större behov av 
insatsen på grund av inkontinens, motorik- eller synproblem som medför spill, fläckar eller 
liknande.  

Tvätt- och torkmöjligheter bör finnas i angränsning till bostaden. Tvättning av mattor och 
större gardinuppsättningar utförs inte. Insatsen innefattar inte mangling. 
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Hushållssysslor  
 

Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med hushållssysslor såsom diskning, bäddning,     
avtorkning, blomvattning och sophantering. Hjälp till att bära in ved beviljas inte. 

Frekvens anges i beslut. 

Husdjur 
 
Omsorg om husdjur beviljas normalt inte. Den som har en funktionsnedsättning som 
berättigar till ledarhund t.ex. synskadade, har rätt till att få visst stöd till ledarhund. 
 

Inköp och ärenden 
 

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga har rätt till stöd med införskaffande av mat 
och förbrukningsvaror. Inköp av dagligvaror beviljas vid ett tillfälle per vecka och 
grundregeln är att inköp sker via elektronisk beställning och undantagsvis i närliggande butik 
när elektronisk beställning inte är möjlig.   

I insatsen kan hjälp ingå med att skriva inköpslista samt uppackning av varor. Insatsen 
omfattar inte möjlighet att följa med till butik. Övriga inköp såsom apotek- och postärenden 
utförs högst två tillfällen per månad företrädesvis dagtid på vardagar.  

Till inköp räknas inköp av mat, hushållsartiklar samt apoteksvaror.  

Matdistribution 

För att beviljas matdistribution ska det finnas ett regelbundet/kontinuerligt behov av 
insatsen. Insatsen beviljas inte för enstaka tillfällen, men kan beviljas vid behov några dagar 
efter exempelvis hemgång från slutenvård.  

Behovet ska i övrigt uppgå till minst 14 dagar per månad och beviljas som helt eller halvt 
matabonnemang. Tidsbegränsat beslut tillämpas. Besök på restaurang/hämtning av mat från 
restaurang beviljas endast i undantagsfall i samband med vård i livets slutskede.  

Trygghetslarm 

För personer 80 år och äldre sker ingen biståndsbedömning. Personen beställer via e-tjänst 
och får sedan trygghetslarm installerat via Trygg omsorg inom 14 dagar. Vid akut behov kan 
installation ske nästkommande vardag. 

Trygghetslarm för personer under 80 år föranleds av en biståndsbedömning och 
tidsbegränsas. 

Behov föreligger om den enskilde har funktionsnedsättning som försvårar att påkalla hjälp 
vid akuta situationer, känner oro, upplever otrygghet i livssituationen och/eller är i behov av 
kontinuerlig tillsyn och har ökad fallrisk. 

Trygghetslarm beviljas under förutsättning att den enskilde eller närstående har förmåga att 
hantera larmet, kan tillgodogöra sig de instruktioner som hör till larmhanteringen. 
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Korttidsvård 

Korttidsvård utgör en viktig stödinsats för enskilda i ordinärt boende och kan vara ett 
komplement, antingen vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. För den enskilde och för 
många av dem som vårdar en närstående kan möjligheten till korttidsvård vara en trygghet 
och en förutsättning för kvarboende. Korttidsvård kan också vara aktuellt under tiden en 
utredning av den enskildes framtida omvårdnadsbehov och omvårdnadsform pågår.     

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

 Vid utskrivning från slutenvård där bedömningen är att personens behov är allt för 
omfattande för att tillgodoses i hemmet med stöd av mottagningsteamet 

 När hemsituationen inte fungerar pga av tillfällig eller långvarig sjukdomssvikt eller 
svikt hos anhörig. Innan korttidsvård diskuteras ska alltid möjlighet till 
utredning/kartläggning samt rehabilitering genom mottagningsteamet 
övervägas 

 När det föreligger behov av omvårdnad i livets slutskede, som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende 

 Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning genomförs.  

 När det föreligger svåra sociala problem eller missförhållanden i hemmet 

 Återhämtning/mobilisering  

En vistelse på korttidsboende ska i normalfallet vara högst 2 veckor, uppföljning ska ske 
innan denna tid har gått. I utredningen ska datum för uppföljning/omprövning av beslut 
och/eller målet med insatsen dokumenteras. I de fall det finns beslut om vård- och 
omsorgsboende och detta kan verkställas upphör korttidsplatsen. 

Korttidsboende beviljas inte enbart på grund av bostadsproblematik, t.ex. stambyte, 
renovering eller bristande tillgänglighet.  

 

Stöd till anhöriga   

Enligt 5 kap § 10 Socialtjänstlagen ska vård- och omsorgsnämnd erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk.  Begreppet 
närstående är den person som vårdas. Anhörig är den som stödjer och vårdar den närstående.  

Utgångspunkt för biståndsbedömning är den som vårdas och den anhöriges behov av 
avlastning i omvårdnadsarbetet. Det är den som vårdas som får beslut om insatsen. 

Avlösning 
 

Avlösning kan beviljas när en anhörig är i behov av ledighet för tex. återhämtning, för att 
uträtta ärenden eller delta i aktiviteter. Insatsen innebär ett tillfälligt övertagande av den 
anhöriges omsorg. Insatsen beviljas när en anhörig som delar hushåll vårdar en närstående i 
hemmet. Avlösningen kan beviljas med högst 20 timmar per månad, avlösartimmar kan inte 
sparas. 
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom  

Den enskilde är i behov av regelbundna aktiviteter och stimulans i vardagen utifrån kognitiv svikt. 

Dagverksamhet beviljas till personer som bor i ordinärt boende, som har en demensdiagnos 
eller liknande kognitiva svårigheter. 

Den enskildes behov avgör omfattningen. Det är väsentligt att dagverksamhet beviljas i ett 
relativt tidigt skede, så den enskilde ska kunna delta aktivt i verksamheten.  

Transporter till och från verksamheten ingår ej, den enskilde ombesörjer egen transport. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan beviljas med högst 4 dagar per vecka. 
För personer där anhörig förvärvsarbetar kan insatsen beviljas med 5 dagar per vecka. 

Insatsen beviljas inte för person som bor på vård- och omsorgboende. 
 

Växelvård 
 

Enskilda i ordinärt boende med omvårdnadsbehov får omsorg och stöd av en anhörig som har 
behov av längre, sammanhängande avlösning eller när den sökande har återkommande behov 
av planerad korttidsvård.  Den anhörige behöver avlastas i omvårdnadsarbetet samt behöver 
tid för återhämtning. 

Växelboende är en regelbunden återkommande insats där en person i ordinärt boende vistas 
på korttidsboende under en planerad tid. Insatsen ska öka den enskildes möjligheter att 
kunna bo kvar hemma. 

Behov av växelvårdsplats föreligger om den enskilde: 

 har ett omfattande behov av omsorg, omvårdnad och tillsyn där anhörig behöver avlastas 
från vård- och omvårdnadsarbete 

  är i behov av regelbundet återkommande planerad korttidsvård för att avlasta 
hemsituationen i ordinärt boende  

Växelvård beviljas maximalt fjorton dagar per månad, omfattningen framgår i beslutet. 
Om behovet av växelvård överstiger 14 dagar, ska diskussion initieras kring andra möjliga 
lösningar t ex utökad hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. För personer med 
demenssjukdom ska möjlighet att få behov av avlastning tillgodosett genom dagvård samt 
utökad hemtjänst övervägas i första hand. 

 
Vård- och omsorgsboende  
 
Vård- och omsorgsboende är en boendeform för äldre personer med behov av särskilt stöd 
och omvårdnad.  För att personer med demenssjukdom ska erhålla vård- och omsorgsboende 
med demensinriktning, krävs att läkare fastslagit demensdiagnos.  

Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde ska beredas bostad i ett vård- 
och omsorgsboende. Den enskildes omvårdnadsbehov är varaktigt och stort över hela dygnet 
och/eller kombinerat med oförmåga att påkalla hjälp. Den enskilde upplever en så stor 
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otrygghet, ensamhet, oroskänsla i sitt ordinära boende, så att välbefinnandet hotas. Den 
enskilde kan även vara en fara för sig själv. 

Den enskilde har rätt att i samband med ansökan ange önskemål om specifikt boende. Detta 
önskemål ska beaktas så långt möjligt. I grunden kan dock inte den enskildes önskemål om ett 
specifikt boende vara avgörande, utan behovet av vård- och omsorgsboende. Den enskilde 
kan därför inte tacka nej till mer än ett erbjudande om boende. När den enskilde tackar nej till 
erbjudet boende mer än en gång, tar handläggaren kontakt med den enskilde eller företrädare 
för att diskutera anledningen till detta. Kontakten ska klargöra om behov av vård- och 
omsorgsboende kvarstår eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt.     

I de fall personen vistas på korttid och tackar nej till erbjudande om vård- och omsorgsboende 
upphör korttidsbeslutet och personen får återgå till sin bostad.   

Visar det sig inte möjligt att verkställa beslutet inom tre månader ska skälen till detta noga 
dokumenteras. Tackar den enskilde nej till erbjudande från kommunen ska även detta och 
orsakerna därtill dokumenteras.  

Rätten till bistånd i form av vård- och omsorgsboende grundar sig på en helhetsbedömning, 
där den enskildes situation och möjligheter ska vägas med fysiska, sociala, psykiska, 
medicinska och existentiella behov.  Ålder i sig är inget kriterium, men beaktas i den samlade 
bedömningen. 

Om den enskilde av andra skäl, t.ex. avsaknad av hiss i fastigheten eller otillgänglig närmiljö, 
saknar bostad alternativt behöver annan bostad, ska i första hand möjlighet till 
bostadsanpassning eller byte till mer lämplig bostad prövas. Att den enskilde avvecklar sin 
bostad och i samband med detta ansöker om vård- och omsorgsboende, är inte ett kriterium 
för att beviljas boende. 

Parboende 
 

I de fall en make, sambo eller registrerade partner är i behov av boende i en sådan särskild 
boendeform som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen ska med skälig levnadsnivå förstås att 
båda bereds plats i samma boende om de begär det. Med samma boende har Socialstyrelsen 
definierat boende i samma rum, samma lägenhet eller inom samma boende. I Båstads 
kommun används benämningen makar men i likhet med den parboendegaranti som regleras i 
socialtjänstförordningen avses här makar, sambos eller registrerade partners.  
 
Rätten innebär att båda makarna ska beredas plats, även om endast en har ett vårdbehov som 
föranlett ett beslut om boende. Person som ansöker om boende alternativt har beviljats vård- 
och omsorgsboende, kan ansöka om parboende för sin make/maka/partner och beslut ska då 
fattas enligt SoL 4:2. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har 
bott tillsammans.   
Om make/maka som har rätt till vård- och omsorgsboende avlider och kvarvarande 
make/maka då inte uppfyller kriterierna så överförs inte kontraktet för lägenheten. 
Konsekvenserna av det är att hyresvärden (kommunen) måste erbjuda en annan lägenhet 
som anses likvärdig.  

 
 


