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Inledning 

 

Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den gemensamma 

värdegrunden, som bygger på respekt för människans lika värde: 

 Vi har en hög grad av tillgänglighet 

 Vi utgår från en helhetssyn där samverkan mellan olika aktörer är en 

förutsättning för att uppnå en god kvalitet 

 Vi utgår från individen som vid utformning och genomförande av 

beslutade insatser ges inflytande och delaktighet 

 Vi utför insatserna så att individen upplever trygghet och kontinuitet 

 Vi bemöter kommuninnevånare med respekt och värnar om integritet 

 

Socialnämndens verksamheter har som inriktning att varje individ har ett 

egenansvar för sin tillvaro. Utifrån lagstiftning ger socialnämnden hjälp och 

stöd så att individen stärks i upplevelsen av ett värdigt och meningsfullt liv. 

Insatserna ges utifrån ett salutogent förhållningssätt, d.v.s. genom att 

förstärka och ha fokus på det friska och den enskildes egna förmågor. 

 

Socialtjänstlagen 

 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna möjlighet att anpassa 

sina insatser. Rätten till bistånd regleras enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§: 

 

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 skall genom biståndet tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller 

hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 

Socialtjänstlagen är överordnad riktlinjerna. Bedömningen görs alltid 

individuellt och den enskildes individuella omständigheter och livssituation är 

styrande. Den individuella bedömningen kan medföra avvikelser från 

riktlinjer och innebära att omfattningen av beviljat stöd är större eller mindre 

än vad som beskrivs i riktlinjerna. 

 

Grundläggande värderingar 

 

I enlighet med Socialtjänstlagen 1 kap. 1 § är alla människor olika och lika 

mycket värda. Kommunen ska utgå från alla människors lika värde och 

rättigheter och ett demokratiskt synsätt ska prägla allt arbete. Varje enskilt 

möte ska präglas av respekt, hänsyn och förståelse för varandra. 

Kvalitetstänkande ska prägla allt arbete både vad det gäller utförande och 

bemötande. Verksamheten ska vara ett stöd till människor att ta tillvara sina 

egna resurser och ske med respekt för individens integritet. 

 

Målet är att anpassa beviljade insatser efter den enskildes behov och 

önskemål för att därigenom öka livskvalitet och bidra till ökad 
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självständighet. Verksamheten ska tillsammans med den enskilde planera 

beviljade insatser i en genomförandeplan. 

 

Riktlinjer 

 

Dessa riktlinjer har utarbetats för att tydliggöra vad en skälig levnadsnivå 

innebär i Söderköpings kommun.  

 

 Riktlinjerna ska främst ge myndighetsutövningen stöd vid individuella 

bedömningar. 

 Riktlinjerna ska tydliggöra och ge stöd för utföraren. 

 Riktlinjerna kan också ge information till den enskilde, närstående och 

allmänheten. Informationen lyfts närmare fram i separata 

informationsbroschyrer. 

 

 

 

Riktlinjer för särskilt boende 
 

Serviceboende 

Servicelägenhet är en anpassad bostad där omvårdnadsinsatserna ges i form 

av hemtjänstinsatser. Skillnaden mot ordinär bostad är kommunen har hälso- 

och sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå. Sjuksköterska finns på plats 

i boendet och rehabpersonal finns att tillgå utifrån behov. Det finns också 

gemensamma utrymmen för aktiviteter och dylikt. 

 

Kriterier 

Som grund för att ha rätt till bistånd i form av serviceboende skall två, eller 

flera av nedanstående vara uppfyllda. Kriterium ett ska alltid vara uppfyllt. 

 

1. Den enskilde har behov av daglig hjälp  

2. Den enskilde har psykisk otrygghet och/eller ensamhetsproblematik 

3. Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen kan inte 

tillgodoses i den ordinära bostaden 

4. Den egna lägenhetens fysiska utformning är i behov av 

bostadsanpassning. Den ordinära bostaden skall dock först bedömas 

som inte möjlig att anpassa till den enskildes behov. Den enskilde ska 

också först ha sökt bostad på den öppna bostadsmarknaden 

5. Den enskilde behöver insatsen för att komma närmare öppna 

aktiviteter som bedöms vara av stor vikt för att bryta isolering. 

 

 

Vårdboende 

Vårdboende är en anpassad boendeform där omfattande omvårdnadsbehov 

ska tillgodoses genom boendets personal. Kommunen har hälso- och 

sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå. Sjuksköterska finns på plats i 

boendet och rehabpersonal finns att tillgå utifrån behov. Det ska finnas 
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möjlighet till social samvaro och utevistelser samt möjlighet till måltider och 

aktiviteter i gemensamhetsutrymmen. 

 

Målsättning 

Syftet är att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov när dessa inte 

längre kan tillgodoses i ordinärt boende, med hjälp av hemtjänstinsatser, 

korttidsboende eller med daglig verksamhet.  

 

Kriterier  

Det ska vara bedömt att de omfattande omvårdnadsinsatserna inte längre kan 

bedrivas, med god säkerhet och trygghet, genom omfattande 

hemtjänstinsatser, i ordinärt boende. 

 

 

 

Riktlinje för korttidsboende 
 

Korttidsboende  

Korttidsboende i Söderköpings kommun är avsett för personer som tillfälligt 

har mer omfattande omvårdnadsbehov än vad som just då kan tillgodoses i 

det ordinära boendet genom t.ex. omfattande hemtjänst. 

 

Kriterier  

Behov av tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden 

på ett tryggt och säkert sätt där orsaken kan vara att: 

 behov av att återhämta krafter efter sjukhusvistelse, för att möjliggöra 

återgång till ordinärt boende 

 tillfälligt avlasta närstående som vårdar anhörig 

 vårdande anhörig är tillfälligt sjuk 

 lösa boendefrågan i väntan på bostadsanpassning, om inte tillfälliga 

lösningar i hemmet är möjliga. Ska vara bedömt av rehabpersonal. 

 lösa boendefrågan i avvaktan på verkställighet av beviljat särskilt 

boende 

 

Omfattning 

Beslut om korttidsboende fattas separat för varje boendeperiod. 

Korttidsboendebeslut ska normalt uppgå till maximalt 2-3 veckor. Inom 

perioden ska uppföljning ske. Efter uppföljning kan antalet veckor utökas 

eller minskas efter behov. 

 

Tidsbegränsningar 

Vid inläggning på sjukhusavdelning avslutas korttidsplatsbeslutet. 

 

Korttidsboendebeslutet kan maximalt läggas på tre månader. 

 

Korttidsboende-växelvård  

Korttidsboende för avlastning är avsett för personer som har ett stort behov av 

tillsyn och trygghet samt ett stort omvårdnadsbehov som utförs av 
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sammanboende närstående. Det är en regelbunden stödjande insats för att 

underlätta för närstående som behöver vila och återhämta kraft för att orka 

med fortsatt omvårdnad och genom detta ge förutsättning till fortsatt ordinärt 

boende. 

 

Kriterier 

 Behov av omfattande omvårdnad 

 Behov av regelbunden avlastning för sammanboende närstående 

 

 

Omfattning 

Växelvård kan erbjudas en alternativt två veckor av fyra eller varannan vecka. 

En vecka motsvarar alltid sju dagar. Växelvård kan erbjudas maximalt två 

veckor av fyra. Om större behov finns skall permanent boende övervägas. 

 

Tidsbegränsningar 

Beslut om korttidsboende – växelvård behöver inte vara tidsbegränsat. 

 

 

Riktlinje för dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom 
 

Dagverksamhet 

Biståndsbedömd dagverksamhet i Söderköpings kommun syftar till att 

underlätta för den enskilde att bo kvar i ordinärt boende genom en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Syftet kan även vara att avlasta 

närstående som lever i hushållsgemenskap 

 

Kriterier 

 Den enskilde ska ha demensdiagnos alternativt påbörjad 

demensutredning. 

 Den enskilde ska genom det beviljade biståndet få ökad möjlighet att 

bo kvar i ordinärt boende. 

 Den enskilde ska bedömas ha förutsättningar att tillgodogöra sig de 

aktiviteter, enskilt eller i grupp, som ingår i dagverksamhetens 

arbetsmetodik. 

 

Omfattning  

Dagverksamhet kan beviljas 2 dagar per vecka. Om speciella skäl föreligger 

kan dock upp till 5 dagar per vecka beviljas. 

 

Man äger inte rätt att nyttja dagverksamheten under tid man vistas på 

korttidsboende. 

 

Bor man permanent på särskilt boende ska behovet av aktiviteter tillgodoses 

där. 
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Riktlinje för anhörigbidrag 
 

Anhörigbidrag 

Anhörigbidrag är ett ekonomiskt bidrag till den enskilde som kompensation 

till anhöriga/närstående för betydelsefullt omvårdnadsarbete som annars 

skulle utförts inom ramen för hemtjänst. 

 

Kriterier 

Hjälpbehovet ska ha karaktär av personlig omvårdnad. 

 

Omfattning 

Nivå 1: Den enskilde har ett omvårdnadsbehov som innebär att behöva bli 

påmind om de dagliga personliga sysslorna, t.ex. att klä sig, äta, sköta sin 

hygien, toalettbesök 

 

Nivå 2: Den enskilde har ett omvårdnadsbehov som innebär viss praktisk 

hjälp med de dagliga sysslorna, t.ex. av- och påklädning, hjälp till och från 

toaletten, hjälp vid måltiderna.   

 

Nivå 3: Den enskilde har ett stort omvårdnadsbehov som innebär hjälp med 

alla dagliga sysslor, omfattande tillsynsbehov och kan inte att lämnas ensam 

i hemmet. 

 Är omvårdnadsbehovet på nivå 3 kan anhörigbidrag utges även om den 

enskilde har växelvård eller dagverksamhet. 

 

Begränsningar 

Bistånd i form av anhörigbidrag är tidsbegränsat och uppföljning sker vid 

förändringar eller när beslutet går ut.  

 

Anhörigbidrag kan inte kombineras med hemtjänst. Anhörigbidraget upphör 

vid flytt till särskilt boende. 

 

Om den anhörige/närstående uppbär annan ersättning, från annan huvudman, 

för att vårda den enskilde, t.ex. närståendepenning, är den enskilde inte 

berättigad till anhörigbidrag.  

 

Allmänt 

Ersättningen beräknas procentuellt utifrån gällande prisbasbelopp, på 

årsbasis. En tolftedel per månad utbetalas. Nivå 1 30 %, nivå 2 45 % och nivå 

3 60 % av prisbasbeloppet. 

 

 

 
 


