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Inledning 
Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i arbetet med en rättssäker och likvärdig 

utredning och behovsbedömning. Beslut om insatser ska fattas enligt samma bedömningsgrunder, 

oavsett vem som fattar beslutet.  Det är viktigt att poängtera att riktlinjerna inte innebär någon 

inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. Varje beslut ska vara 

baserat på den enskilda individens behov. Riktlinjerna är vägledande dokument för både 

handläggning och verkställighet av insatsen. 

Lagstiftning; socialtjänstlagen (SoL) 
Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens verksamhet i sin helhet. Enligt socialtjänstlagen har 

kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 

som de behöver. 

Socialnämnd ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 

svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delat i samhällets gemenskap och att leva som andra. Den 

som har behov av stöd och omvårdnad kan ansöka om detta i form av bistånd. 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § ska: 

”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att 

det stärker hennes eller hans möjligheter att leva ett självständigt liv”. 

Målgrupp 
Boendestödvänder sig till vuxna personer över 18 år med: 

- Psykiska funktionsnedsättningar 

- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

- Utvecklingsstörning 

- Personer med förvärvade hjärnskador som tillhör personkrets 1 § 2 eller 1 § 3 Lagen om stöd 

och service för vissa funktionshindrade (LSS), som ej är berättigade till personlig assistans 

Funktionsnedsättningen ska medföra, att den enskilde har väsentliga svårigheter att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden där begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

under längre tid. 

Personen ska bo i egen bostad inom det ordinära bostadsbeståndet, vilket kan innebära både en helt 

egen bostad eller en bostad med så kallat socialt kontrakt. 

 

 

 



 

 

Begränsningar av målgruppen 
Följande är inte berättigade till boendestöd: 

 Personer under 18 år. 

 Att den enskilde är över 18 år och bor hos föräldrarna. 

 Den övre åldersgränsen är generellt 65 år, men undantag kan förekomma. 

 Behov av eventuellt fortsatt stöd efter 65 års ålder avgörs av myndighetsutövningens 

handläggare utifrån den enskildes individuella behov. Förutsättningarna är att boendestödet 

är pågående, då hon eller han fyller 65 år. 

 Om funktionsnedsättningen medför att personen ej kan var delaktig i insatserna är hon eller 

han inte berättigad till boendestöd. Personen har då möjlighet att söka bistånd enligt 4 kap 1 

§ SoL i form av hemtjänst eller insatser enligt LSS. 

Målsättning 
Målsättningen är att den enskilde genom boendestödet ska kunna få: 

- Förbättrad psykisk hälsa 

- Ökad livskvalitet 

- Ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden trots sin funktionsnedsättning 

- En reell möjlighet till en socialt fungerande livssituation 

- Stöd att bryta isolering 

Syfte 
Boendestöd syftar till att: 

- Ge den enskilde stöd och struktur i sin livssituation och kan omfatta olika former av 

vägledning/ handledning i hemmet och närmiljön. 

- Genom personligt utformat stöd ge den enskilde möjlighet att få struktur i vardagen. 

- Stärka den enskildes förmåga att klara sig på egen hand och sin ADL (aktiviteter i det dagliga 

livet). 

- Utifrån ett helhetsperspektiv ge den enskilde stöd för att förbättra sin livssituation i 

förhållande till det omgivande samhället och normalisering utifrån den enskildes 

förutsättningar. 

Boendestödets inriktning 
Boendestödet består av två inriktningar, som den enskilde utifrån sin livssituation kan behöva för att 

kunna få en struktur i sin vardag och ett fungerande liv med skälig levnadsnivå. 

Boendestödet kännetecknas av vägledande, sociala och utåtriktade aktiviteter, där den enskilde är 

verkligt delaktig i stödets alla processer. 

De två inriktningarna är: 

 Stöd/vägledning i hemmet 



 

 

 Stöd/vägledning utanför hemmet för att bygga upp och få en fungerande social tillvaro 

Boendestödets två inriktningar är lika betydelsefulla för personen och kräver båda ett pedagogiskt 

förhållningssätt från personalens sida.   

Inriktningarnas omfattning och personens behov kan variera över tid. Personer som beviljats båda 

inriktningarna kan under en period ha behov av enbart stöd/vägledning i hemmet alternativt enbart 

stöd/vägledning utanför hemmet.   

Boendestöd är ett stöd i det ”vanliga livet”. Boendestöd kan innebära praktisk handledning vid 

skötsel av bostaden, träna i att besöka post, bank, butiker, att göra utflykter, att delta i ett socialt 

sammanhang, stöd i kontakt med anhöriga och vänner. Det kan också innebära att medverka vid 

kontakter med myndigheter, hjälpa till att finna en meningsfull aktivitet eller ta sig till 

arbete/sysselsättning. Boendestöd är inte liktydigt med hemtjänst. Boendestödjaren är delvis en 

handledare och därmed är också den personliga relationen central i boendestödet. Boendestödjaren 

ska arbeta med att motivera den enskilde. 

Arbetsuppgifter utifrån boendestödets inriktning 

Stöd/vägledning i hemmet 
Stöd i hemmet innebär stöd att: 

- Hjälpa den enskilde att träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter. 

- Genom ett pedagogiskt förhållningssätt instruera och stödja personen att på egen hand 

kunna klara sina vardagsaktiviteter. 

Att träna eller utveckla grundläggande vardagsaktiviteter innebär att stödja den enskilde med 

egenvård, sysslor i hemmet, matlagning, tvätt, handla m.m. 

Att arbeta i hemmet betyder att tillsammans med den enskilde praktiskt utföra olika vardagssysslor. 

Det innebär också, att personalen själv i vissa situationer ensam måste utföra de praktiska 

vardagssysslorna, då den enskilde inte klarar detta. Personalen blir genom att praktiskt visa hur man 

tar sig an olika vardagsaktiviteter, den förebild som banar väg för att den enskilde skall delta i 

aktiviteten och till slut klara av den själv. 

 

Stöd/vägledning för att bygga upp en fungerande social tillvaro 
Stöd/vägledning för att bygga upp och få en fungerande social tillvaro utifrån sina egna 

förutsättningar innebär att: 

- Arbeta för att bryta den enskildes isolering. 

- Stödja den enskilde i kontakten med anhöriga. 

- Stödja den enskilde vad gäller sociala kontakter och bygga upp ett positivt nätverk utanför 

familjen. 

- Stödja den enskilde att komma till den dagliga sysselsättningen utanför hemmet som t.ex. 

daglig sysselsättning, praktik, anställning eller studier. 



 

 

- Stödja den enskilde att utifrån intresse våga pröva på och delta i fritids- eller 

kulturaktiviteter. 

- Stödja den enskilde att uträtta ärenden, planera inköp eller följa med till affären. 

- Stöd i kontakt med andra myndigheter. 

Avgränsningar i boendestödet 
I boendestödets arbetsuppgifter ingår inte att arbeta med någon form av behandling, såsom 

samtalsterapi, korttidsterapi varken enskilt eller i grupp. 

Boendestöd beviljas endast mellan kl 07.00 – 21.30. 

Utredning, bedömning och beslut 
Stöd i ordinärt boende i form av boendestöd enligt socialtjänstlagen. SoL 4 kap 1 § utreds, bedöms 

och beslutas av biståndshandläggare. 

Den enskilde erhåller beslut om bistånd enligt SoL 4 kap 1 § i form av boendestöd omfattande de 

insatser, som biståndshandläggaren bedömt, att hon eller han behöver. 

I beslutet beskrivs insatsen utifrån den/de inriktningar som den enskilde beviljats och den totala 

tidsomfattningen av boendestödet som helhet. En tydlig beskrivning av vilket stöd, som den enskilde 

är i behov av är en viktig information till utföraren. 

Beslut om boendestöd ska som regel vara tidsbegränsat. Tidsbegränsningen ska vara individuellt 

anpassad. 

I beslutet anges också att beslutet kan omprövas om den enskildes förhållanden väsentligen 

förändras under den tid, som hon eller han beviljats boendestöd. 

Avgifter för utförda insatser 
Enligt kommunens fastställda taxa. 




