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Riktlinjer – biståndsinsatser i ordinärt och särskilt boende
Rätten till bistånd regleras i 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Den som inte själv
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska medföra
att individen uppnår skälig levnadsnivå och biståndet ska stärka individens
möjlighet att leva ett självständigt liv. Rätten till bistånd gäller alla som vistas i
kommunen. Enligt socialtjänstlagen ska en ansökan alltid prövas utifrån
individens individuella behov.
Riktlinjernas utgångspunkt är socialtjänstlagens värdegrund, individens behov i
centrum (IBIC) samt värdighetsgarantier för Åtvidabergs kommun.
Riktlinjerna är ett styrdokument vars syfte är att ge enhetliga hjälpinsatser för
individer med likartade behov. Det är dock det individuella behovet som styr
vilket innebär att den individuella prövningen kan medföra avvikelser från
riktlinjerna och innebära att omfattningen av det stöd som beviljas är både större
och mindre än vad som beskrivs här.
Riktlinjerna kan aldrig ersätta den individuella prövningen utifrån individens
behov som ska ske i varje enskilt fall och därigenom begränsa de rättigheter som
anges i socialtjänstlagen. En helhetsbedömning av den enskildes totala situation
ska alltid göras. Ytterst är det alltid den enskildes behov av stöd och hjälp som är
avgörande vid beslut om insats. Insatserna ska alltid syfta till att stärka den
enskildes möjligheter till ett självständigt liv.
Alla insatser ska så långt som möjligt göras tillsammans med individen och med
utgångspunkt i hens behov och egna resurser.
Utgångspunkter för biståndshandläggning
Värdegrund för äldre

I 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen återfinns den nationella värdegrunden för
personer över 65 år:
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande.
IBIC – Individens behov i centrum

IBIC syftar till att skapa ett behovsinriktat arbetssätt både i
myndighetsutövningen och inom verkställigheten. IBIC är ett systematiskt och
behovsinriktat arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och
resultat i handläggningen, genomförande och uppföljningen av beslut. Modellen
används för att beskriva och dokumentera behov i livsföringen oavsett
boendeform.
Principer i biståndshandläggningen



Den enskilde är ansvarig för sitt liv och sina beslut. Det innebär att den
enskilde har ett eget ansvar att själv försöka tillgodose sina behov,
exempelvis byta bostad när den befintliga bostaden inte motsvarar
behoven, ta del av information och erbjudanden om aktiviteter, stöd och
hjälp som finns att tillgå.
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Den enskilde har rätt till bistånd från kommunen när hen inte kan
tillgodose sina behov och när behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.
Socialtjänsten har en skyldighet att erbjuda stöd och hjälp när den
enskilde uttömt sina egna möjligheter.

Skälig levnadsnivå

Individen ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska
utformas så att det är funktionsbevarande och stärker personens möjligheter att
leva ett självständigt liv. Skälig levnadsnivå anger vad som krävs för att den
enskilde ska klara sig. Jämförelse ska göras med en normal livssituation för
personer i motsvarande ålder. Riktlinjerna avser att fastställa miniminivå för
biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen i Åtvidabergs kommun.
Kvarboendeprincipen

I Åtvidabergs kommun är huvudprincipen att individens möjligheter att bo kvar i
ordinärt boende ska stärkas. Biståndshandläggningen ska därför verka för att
människor med hänsyn till den enskilde individens önskemål och förutsättningar
ska kunna bo kvar i sitt hem under trygga och säkra förhållanden.
Frånsteg från kvarboendeprincipen kan komma att göras i de fall då individens
hälsa, säkerhet och omvårdnadsbehov inte längre kan garanteras i det egna
hemmet.
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Ordinärt boende
Insatser i ordinärt boende är stöd och vård som behövs för att individen ska kunna
bo kvar hemma och klara vardagen. Det är individens behov som avgör vården
och omsorgens omfattning.
Hemtjänst

Hemtjänst innebär biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad i eller i
anslutning till bostaden. Service kan innebära praktisk hjälp med bostadens
skötsel, hjälp med inköp/ärenden, tillredning av måltider samt distribution av
färdiglagad mat. Personlig omvårdnad kan innebära hjälp med att äta och dricka,
klä sig och förflytta sig samt sköta personlig hygien. Det kan också innebära
övriga insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den individen ska
känna sig trygg och säker i det egna hemmet, avlösning av anhörigvårdare eller
ledsagning.
Service
Städ

Insatsen syftar till
 Genomföra veckostädning.
Behovsgrupp
 Individer som inte själva eller genom sammanboende klarar av att städa
hemmet.
Insatsens innehåll och utformning
 Individen ansvarar för att tillhandahålla utrustning och medel enligt
instruktion från kommunen.
 Sker normalt var tredje vecka för två rum, hall, badrum och kök. Om
bostaden har fler rum kan vilka rum som städas skiftas.
 Vid sanitär olägenhet måste individen ordna med och bekosta
saneringsstädning innan insatsen kan verkställas.
 Om sammanboende båda har behov av insatsen fattas två beslut men
verkställs ihop. Detta innebär totalt tre rum, hall, badrum och kök.
 Beslut tidsbegränsas till 1-12 månader.
Omvårdnadsstäd/hygienstäd

Insatsen syftar till
 Genomföra tätare städning.
Behovsgrupp
 Individer som har nedsatt syn, allergier, astma, nedsatt förmåga, darrhänt.
 Individer som i sin dagliga livsföring har ett utökat behov av städ.
Insatsens innehåll och utformning
 Normal städning är prövad och bedöms inte vara tillräckligt.
 Insatsen beviljas utöver vanlig insats om städ när vanligt städ när den inte
är tillräcklig för att tillgodose behoven.
 Enklare insatser motsvarande cirka 15 min per tillfälle.
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Uppföljning sker i samband med uppföljning av insatsen städ.

Tvätt och klädvård

Insatsen syftar till
 Tvätt och klädvård av individens kläder, handdukar och sänglinne.
Behovsgrupp
 Individer som inte själva eller genom sammanboende klarar tvätt och
klädvård.
Insatsens innehåll och utformning
 Normalt varannan vecka.
 Tvätt av kläder, sänglinne, handdukar. Upphängning eller torktumling,
vikning eller hängning av torr tvätt. Byte av sängkläder.
 I insatsen kan byte av sänglinne/renbäddning ingå
 I insatsen ingår inte strykning eller lagning av kläder
 Om sammanboende båda har behov av insatsen fattas två beslut men
verkställs ihop.
Inköp/ärenden

Insatsen syftar till
 Inhandla och få hem dagligvaror och läkemedel.
Behovsgrupp
 Individer som inte på egen hand, genom sammanboende eller på annat
sätt kan inhandla dagligvaror och läkemedel.
Insatsens innehåll och utformning
 Inköp görs en gång per vecka för dagligvaror.
 Inköp görs varannan vecka för läkemedel.
 Inköp görs från butik som kommunen beslutar om.
 Inköp från specialbutiker, exempelvis Systembolaget eller butiker med
specialsortiment, så som djuraffär, ingår inte.
 Delar av inköp kan nekas om de leder till negativa sociala konsekvenser,
exempelvis vid beroendeproblematik.
 I insatsen kan stöd att planera inköp samt plocka upp varor ingå.
 Beslut tidsbegränsas till 1-12 månader.
Måltider och matdistribution
Matdistribution

Insatsen syftar till
 Få färdiglagad huvudmåltid levererad hem till bostaden.
Behovsgrupp
 Individer som har svårt att själva planera eller tillaga huvudmål samt har
svårigheter att ta sig till och från matservering/restaurang för att äta eller
hämta med mat hem.
 Individer som inte själva kan tillaga huvudmål och som på grund av
behov av specialkost inte kan få behovet tillgodosett.
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Insatsens innehåll och utformning
 Specialkost av kulturella eller medicinska skäl ska tillgodoses.
 Vid beställningar om mindre än 3 måltider per vecka görs bedömning om
behovet kvarstår.
 Verkställande efter beslutad insats tar normalt 2 veckor.
 Beslut tidsbegränsas till 1-12 månader.
Måltidsstöd

Insatsen syftar till
 Ge stöd i samband med måltider.
Behovsgrupp
 Individer som inte själva eller genom sammanboende klarar att bereda
och sköta måltider.
Insatsens innehåll och utformning
 Individen ansvarar för att tillhandahålla mikrovågsugn.
 Individen ansvarar för att tillhandahålla färdiga matlådor som kan värmas
till lunch.
 Insatsen beviljas normalt 1-4 tillfällen per dygn, individer som har
medicinska behov av att äta oftare kan beviljas tätare frekvens.
 Frukost, eftermiddag, kväll. Tillaga lättare måltider till exempel värma
eller tillreda enklare rätter, normalt inte överstigande 15 minuter per
tillfälle.
 Beslut tidsbegränsas till 1-12 månader.
Personlig omvårdnad
Personlig omvårdnad

Insatsen syftar till
 Tillgodose behov av personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök,
förflyttning samt äta och dricka.
Behovsgrupp
 Individer som på grund av fysiska eller kognitiva begränsningar samt risk
för fall har svårt att själva utföra personlig omvårdnad.
Insatsens innehåll och utformning
 Punktinsatser, i normalfallet inte överstigande 15 timmar per vecka.
 Toalettbesök kan genomföras på fristående toalett i väntan på
bostadsanpassning eller bostadsbyte.
 Första beslut tidsbegränsas till en månad, vid efterföljande beslut 1-12
månader.
Dusch/bad

Insatsen syftar till
 Tillgodose behov av tvättning av kropp och hår.
Behovsgrupp
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Individer som på grund av fysiska eller kognitiva begränsningar samt risk
för fall har svårt att själv genomföra dusch.

Insatsens innehåll och utformning
 Normalt 1-3 gånger per vecka. I dusch kan hårvård såsom kamning,
rullning och föning samt okomplicerad nagelvård samt iordningställande
av duschutrymmet ingå.
 Om dusch inte går att genomföra i bostaden på grund av exempelvis
utrymme kan behovet tillgodoses genom helkroppsavtvättning.
 Individen ansvarar för att se till att det finns lämpliga hjälpmedel,
bostadsanpassning eller att byta bostad.
 Första beslut tidsbegränsas till en månad, vid efterföljande beslut 1-12
månader.
Egenvård

Insatsen syftar till
 Ge stöd med förskrivna hälso- och sjukvårdsåtgärder utifrån remiss från
hälso- och sjukvårdspersonal.
Behovsgrupp
 Individer som vet vad som ska göras men som själva praktiskt inte kan
genomföra åtgärden.
Insatsens innehåll och utformning
 Åtgärden utförs enligt vad som framgår av remiss.
Promenad

Insatsen syftar till
 Möjlighet till utevistelse.
Behovsgrupp
 Individer som på egen hand inte kan ta sig ut ur bostaden på grund av
fysiska eller kognitiva nedsättningar.
Insatsens innehåll och utformning
 Insatsen beviljas normalt 1 gång per vecka.
 Praktisk hjälp för att komma ut och promenera eller vistas utomhus.
 Tiden kan användas till att få stöd med att genomföra enklare inköp. Vid
längre avstånd till affär använder individen färdtjänst för att komma till
affären.
 Insatsen kan inte ersättas med inomhusaktivitet om individen inte vill
vistas utomhus exempelvis vid dåligt väder.
 Individen ansvarar för att ändamålsenliga hjälpmedel finns.
 Vid en månads upprepat avbokade tillfällen bedöms om behovet kvarstår.
 Tidsbegränsning 3-12 månader.
Social samvaro

Insatsen syftar till
 Möjliggöra social samvaro i hemmet för individer med omfattande behov
av personlig omvårdnad. Bistå individen att knyta andra sociala
kontakter.
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Behovsgrupp
 Ensamboende som har litet kontaktnät, inget regelbundet umgänge och
som inte orkar delta i dagverksamhet med social inriktning eller öppen
verksamhet.
Insatsens innehåll och utformning
 En stunds samvaro i hemmet.
 Insatsen kan innebära att stödja individen att knyta andra sociala
kontakter.
 Normalt 1-2 gånger per vecka. Om individen även har beviljats promenad
anses ett av tillfällena tillgodosedda genom detta.
 Vid en månads upprepat avbokade tillfällen bedöms om behovet kvarstår.
 Tidsbegränsning 3-12 månader.
Vård i livets slut

Insatsen syftar till
 Möjliggöra för individer att få avlida i hemmet under trygga
förhållanden.
Behovsgrupp
 Individer med behov av vård i livets slut efter brytpunktsbedömning och
egen önskan att få avlida hemma och som inte kan tillgodoses på LAHavdelning eller på korttidsplats eller när anhöriga saknas eller inte
kan/vill eller har möjlighet att delta.
Insatsens innehåll och utformning
 Omfattning kan bedömas från enstaka dagliga tillsynsbesök till närvaro
dygnet runt.
 Tidsbegränsning 1 vecka. Uppföljning/avstämning varje helgfri vardag.
Ledsagning

Insatsen syftar till
 Möjliggöra för individer som har behov av personlig omvårdnad att
kunna ta sig till och från aktivitet.
Behovsgrupp
 Individer som på grund av behov av personlig omvårdnad inte kan ta sig
hemifrån med endast färdtjänst.
 När behovet inte kan tillgodoses av sjukhus eller vårdcentral och
individen inte klarar att själv anmäla sig och betala vårdavgiften.
 Behov av frisör eller fotvård tillgodoses genom hembesök.
Insatsens innehåll och utformning
 Beslut av hemtjänst i form av personlig omvårdnad ska finnas.
 Tidsbegränsning ett tillfälle till 3 månader.
Avlösning

Insatsen syftar till
 Avlösa en anhörigvårdare med den närståendes behov av personlig
omvårdnad och/eller tillsyn. 
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Behovsgrupp
 Behov av personlig omvårdnad.
Insatsens innehåll och utformning
 Behovet av serviceinsatser tillgodoses av sammanboende anhörig.
 Verkställande efter beslut om insats tar minst 14 dagar.
 I normalfallet beviljas upp till 8 timmar per månad. Timmar får inte
flyttas/sparas mellan månader.
 Tidsbegränsning från ett tillfälle upp till 6 månader.
Trygghet
Trygghetslarm

Insatsen syftar till
 Öka tryggheten i hemmet.
Behovsgrupp
 Individer som av fysiska, psykiska eller kognitiva orsaker upplever
otrygghet i bostaden.
 Behov av att nå personal vid oförutsedda händelser.
Insatsens innehåll och utformning
 Om sammanboende båda har behov av insatsen fattas två beslut.
 Individen ansvarar för att tillhandahålla nyckel.
 Vid behov kan larmet kompletteras med andra tekniska hjälpmedel.
 Beslut löper tillsvidare, uppföljning vartannat år.
Tillsyn

Insatsen syftar till
 Öka tryggheten i hemmet.
Behovsgrupp
 Individer som inte själv eller genom sammanboende kan använda
trygghetslarm.
Insatsens innehåll och utformning
 Frekvens 1-4 tillfällen per dygn.
 Verkställs i första hand genom tekniska hjälpmedel och i andra hand
genom personlig kontakt via telefon eller besök.
 Första beslut tidsbegränsas till en månad, vid efterföljande beslut 1-12
månader.

Dagverksamhet
Dagverksamhet avser bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling
eller rehabilitering utanför den egna bostaden. Social samvaro är ett viktigt inslag
i verksamheten och flertalet aktiviteter bedrivs i grupp. Måltider är också en
viktig del av rehabiliteringen eller aktiveringen.
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Dagverksamhet med social inriktning

Insatsen syftar till
 Möjliggöra social samvaro för individer med omfattande behov av
personlig omvårdnad.
 Avlösa en anhörigvårdare med den närståendes behov av personlig
omvårdnad och/eller tillsyn.
Behovsgrupp
 Ensamboende eller sammanboende som vårdas av anhörig och som har
litet kontaktnät, inget regelbundet umgänge, återkommande behov av
social samvaro i grupp/tillsammans med andra, träffa andra och umgås.
 Förutsättningar att vara i grupp, ta sig från hemmet med stöd samt orka,
fysiskt och psykiskt, delta i verksamheten.
 Behov av personlig omvårdnad och kan därför inte delta i öppna
verksamheter.
 Insatsen beviljas inte till individer boende på särskilt boende,
trygghetsboende eller växelboende.
Insatsens innehåll och utformning
 Omfattning 1-2 dagar per vecka
 Vid tillfälligt förhinder att delta på grund av sjukdom tillgodoses endast
behov av omvårdnad i hemmet.
 Vid 1 månads upprepad frånvaro bedöms om behovet kvarstår.
 Tidsbegränsning 12 månader
Dagverksamhet för individer med demensdiagnos

Insatsen syftar till
 Avlösning för anhörigvårdare.
 Upprätthålla rutiner i vardagen och social samvaro för individer med
demensdiagnos.
Behovsgrupp
 Diagnostiserad demens.
 Förutsättningar att vara i grupp, ta sig från hemmet med stöd, orka fysiskt
och psykiskt delta i verksamheten samt klara av att byta miljö.
 Avlösa en anhörigvårdare eller för ensamstående.
 Insatsen beviljas inte till individer boende på särskilt boende eller
växelboende.
Insatsens innehåll och utformning
 Omfattning 1-5 dagar per vecka
 Kan kombineras med avlösning upp till 8 timmar per månad.
 Tidsbegränsning 3-12 månader.
Trygg hemgång

Trygg hemgång avser en period med extra resurser för vård och omsorg i hemmet
efter en sjukhusvistelse eller korttidsboende. Trygg hemgång syftar till att så
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snabbt som möjligt utveckla eller återta individens tidigare funktionsförmåga och
självständighet.
Insatsen syftar till
 Tillfällig rehabilitering och återhämtning i hemmiljö
Behovsgrupp
 Behov av rehabilitering och återhämtning efter korttidsvistelse eller
slutenvård som inte kan tillgodoses med hemtjänst. Behovet kan även
uppstå i hemmet.
 Förutsättningar att ta emot instruktioner samt öka sin funktions- och
aktivitetsförmåga och självständighet i hemmet.
Insatsens innehåll och utformning
 Insatsen ges utan krav på färdig bostadsanpassning/hjälpmedel/annan
anpassning, även om det innebär hinder att använda befintliga
hygienutrymmen eller att under insatsen få utevistelse.
 Tidsbegränsning 14 dagar. Förlängning kan ske vid fortsatt behov,
insatsen kan dock längst pågå sammanlagt en månad.

Särskilt boende
Särskilt boende är behovsprövat boende i form av service och omvårdnad i
särskilda boendeformer när vård- och omsorgsbehovet är stort och kräver närhet
till personal dygnet runt.
Korttidsboende

Korttidsboendet är en tillfällig insats som ingår i det vidare begreppet särskilt
boende. Bistånd i form av bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig
vård och omsorg dygnet runt. Boendet förenas med rehabilitering, eftervård,
avlastning som stöd för anhöriga, diagnostisering, utredning av behov och för
vård i livets slutskede. Insatsen kan ges regelbundet återkommande eller vid
tillfälligt behov.
Korttidsplats

Insatsen syftar till
 Tillfällig rehabilitering och återhämtning inför hemgång och/eller
omvårdnad
Behovsgrupp
 Något av följande är uppfyllt:
- Behov av tillfällig rehabilitering och återhämtning efter slutenvård som
inte kan tillgodoses med trygg hemgång eller hemtjänst.
- Behov av vård i livets slut som inte kan tillgodoses i hemmet eller på
LAH-avdelning till exempel när anhöriga saknas eller inte kan/vill eller
har möjlighet att delta.
- Behov av tillfällig avlösning av anhörig som vårdar närstående när
behovet inte kan tillgodoses genom hemtjänst.
- Behov av att tillfälligt byta miljö då individen utsätter sig själv eller
omgivningen för allvarlig risk.
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Insatsens innehåll och utformning
 Kan verkställas i annan kommun eller via annan utförare.
 Tidsbegränsning 1-14 dagar.
Växelboende

Insatsen syftar till
 Avlösa en anhörigvårdare med den närståendes behov av personlig
omvårdnad och/eller tillsyn.
Behovsgrupp
 Varaktigt behov av avlösning för anhörig som vårdar närstående i
hemmet, när behovet inte kan tillgodoses med hemtjänst, avlösning
och/eller dagverksamhet.
 Insatser i hemmet ska ha provats.
 Individen klarar att regelbundet byta miljö och är orienterad i tid och rum
Insatsens innehåll och utformning
 Omfattning 7-14 dygn/månad
 Tidsbegränsning 12 månader

Särskilt boende, vård- och omsorgsboende och särskilt
boende, för personer med demensdiagnos
Särskilt boende är en insats för individer med varaktigt omfattande vård- och
omsorgsbehov. Insatsen innebär att individen byter sitt ordinära boende till det
särskilda boendet. Insatsen pågår normalt livet ut. Olika boenden har olika
inriktning. Insatsen kan ges i form av vård- och omsorgsboende respektive
särskilt boende för personer med demensdiagnos beroende på individens behov.
Insatsen syftar till
 Tillgodose behov av personlig omvårdnad och trygghet/säkerhet dygnet
runt.
 När insatser i ordinärt boende inte är tillräckliga.
Behovsgrupp
 Varaktigt behov som inte kan tillgodoses via hemtjänst, hemsjukvård,
bostadsanpassning/bostadsbyte/trygghetsboende/boendesocial insats,
växelboende eller korttidsvistelse och/eller dagverksamhet.
 Behovet av personlig omvårdnad, tillsyn och HSL-insatser sammantaget
överstiger motsvarande 20 timmar per vecka.
Insatsens innehåll och utformning
 Erbjudande om plats innebär att övriga insatser avslutas inom sju dygn.
Om flytt inte skett inom angiven tid anses behov inte föreligga och
ansökan vara återtagen.
 Utflytt av bohag och flyttstäd utförs av anhöriga inom sju dygn.
 Beslutet kan verkställas på särskilt boende – vård- och omsorgsboende i
väntan på plats för personer med demensdiagnos
 Beslut löper tillsvidare, uppföljning vartannat år.
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Socialpsykiatri och insatser vid funktionsnedsättning
Stöd och insatser för individer med långvariga och psykiska funktionshinder.
Boende med särskilt service för funktionshindrade

Insatsen syftar till
 Tillgodose behov av personlig omvårdnad och trygghet/säkerhet dygnet
runt.
 Att ge stöd när omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses genom insatser i
det ordinära boendet för att individen ska uppnå en skälig levnadsnivå.
Behovsgrupp
 Vuxna som av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring. Behovet ska vara varaktigt
över tid (minst ett år).
 Om omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses genom insatser i ordinärt
boendet för att uppnå en skälig levnadsnivå.
Insatsen innehåll och utformning

Boendestöd

Insatsen syftar till
 Öka självständigheten i skötsel och planering av sin vardag, bostad och
person.
 Bryta social isolering.
 Kunna bo kvar i eller behålla självständigt boende.
Behovsgrupp
 Vuxna som av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller av andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.
 Att ha förutsättningar att aktivt kunna vara delaktig i planeringen och
genomförande av aktivitet.
 Grunden är att insatsen beviljas från 18 år och fram till pensionsålder
(individuell prövning genomförs dock alltid).
 Individuella förutsättningar att med stöd öka sin självständighet i skötsel
och planering.
Insatsens innehåll och utformning
 Stödjande/tränande insats för att implementera strategier och etablera
rutiner.
 Stötta och motivera till att söka annat stöd vid behov, till exempel vård,
ekonomiskt bistånd, sysselsättning.
 Insatsen ska utformas och planeras efter individens behov och
förutsättningar.
 Individuell bedömning ska göras av tidsbegränsning av beslutet, minst 6
och max 12 månader.
 Vid stöd med hemmet skötsel begränsas stödet till de utrymmen som
individen mest använder, exempelvis kök, sovrum, toalett, hall och
vardagsrum.
 Insatsen riktar sig endast till den individ som fått biståndet beviljat.
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Insatsen utförs i regel måndag – fredag, under ordinarie arbetstid.

Kontaktperson

Insatsen syftar till
 Öka individens deltagande i samhällslivet.
 Öka möjligheten till sociala kontakter och aktiviteter.
 Motverka/bryta social isolering.
Behovsgrupp
 Vuxna som av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller av andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och har behov av stöd i
sociala situationer.
 Individer som riskerar att bli isolerade.
 Individer som har ett begränsat och/eller inget nätverk.
Insatsens innehåll och utformning
 En kontaktperson ska vara en medmänniska som ska komplettera den
enskildes sociala nätverk samt stödja den enskilde i kontakt med andra
människor, komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter.
 Skälig omfattning är 8-10 timmar per månad.
 En individuell bedömning ska göras vid tidsbegränsning av beslutet, men
12 månader är ett riktvärde.

Sysselsättning

Insatsen syftar till
 Stärka individens möjligheter till social gemenskap och delaktighet i
samhällslivet.
 Insatsen ska vara utvecklande och meningsfull för individen.
Behovsgrupp
 Vuxna som av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller av andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.
 Individer som inte kan få behovet av sysselsättning/arbetsrehabilitering
tillgodosett av andra myndigheter.
 Behov av att få struktur i vardagen
 Behov av att bryta isolering
 Behov av att få stöd i sociala kontakter
 Behov av sysselsättning
Insatsens innehåll och utformning
 Sysselsättning ska inte ta över det ansvar som exempelvis
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har för att personer inom
denna målgrupp ska få rehabilitering och komma i arbete. Sysselsättning
kan dock vara ett steg på vägen i en längre rehabiliteringsprocess , där
dagverksamheten kan bistå med kontakter och samarbeta med
Försäkringskassa och Arbetsförmedling för den som har som mål att
komma i arbete.
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Sysselsättningen kan verkställas både inom kommunens egna
verksamheter men också genom utflyttad plats.
Deltagare i sysselsättning enligt socialtjänstlagen för
habiliteringsersättning på samma villkor som deltagare i daglig
verksamhet enligt LSS.

Personligt utformat stöd

Insatsen syftar till
 Få sina behov i den dagliga livsföringen tillgodosessa som inte kan
tillgodoses genom andra insatser.
 Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.
Behovsgrupp
 Individ som av fysiska/psykiska funktionsnedsättningar eller av andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.
 Insatsen kan vara temporär i väntan på verkställighet av annan beviljad
insats när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
 Insatsen kan vara temporär i väntan på verkställande av annan större
insats.
Innehåll och utformning
 Insatsens kan vara av kompenserande/stödjande karaktär och utformas
utifrån individens behov.
 Riktvärde för tidsbegränsning är 6-12 månader.
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