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Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom
hemvården i Åre kommun
Riktlinjerna skall ses som ett stöd i handläggningen av biståndsbeslut. Riktlinjerna skall säkerställa
att kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare samt tydliggöra för
medborgaren/brukaren vilket stöd de kan förvänta sig från hemvården i Åre kommun gällande
biståndsbedömda insatser utifrån socialtjänstlagen.
Riktlinjerna omfattar insatserna:
1. Servicetjänster
2. Personlig omvårdnad
3. Matservice
4. Trygghetslarm
5. Ledsagarservice
6. Särskilt boende
7. Stöd till anhöriga
8. Boendestöd
9. Tjänster utan bistånd

Socialtjänstlagens regler om bistånd
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller
kan få dom tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin
livsföring i övrigt. Biståndet skall medföra att personen uppnår en skälig levnadsnivå och ska
stärka personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Rätten till bistånd gäller alla som vistas i
kommunen.
Enligt socialtjänstlagen ska alltid en ansökan prövas utifrån individuella behov. Riktlinjerna
beskriver vad som är norm för varje insats i Åre kommun.
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En individuell prövning kan innebära att ett beslut avviker från det som beskrivits i riktlinjerna
om det finns särskilda skäl. Avvikelsen kan innebära att omfattningen av beviljad insats är större
eller mindre än vad som beskrivs som norm i riktlinjerna.
Besluten ska vara enhetliga i den meningen att personer med likartade behov beviljas insatser i
samma omfattning.
Enligt äktenskapsbalken fastställs makars/sambos gemensamma ansvar för hemmet. Det innebär
att i ett hushåll med fler medlemmar än brukaren tar varje vuxen person ansvar för sin del i
hushållet. Om det finns barn i hushållet är utgångspunkten att de ansvarar för sitt rum och sina
saker från 14 års ålder.
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Biståndsbeslut
Beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen fastställs i ett biståndsbeslut.
Besluten kan omprövas, vid förändrat hjälpbehov eller vid förändrade förhållanden i övrigt. Om
inga förändrade förhållande kommit till biståndshandläggarnas kännedom, omprövas beslut om
serviceinsatser, personliga omvårdnadsinsatser, ledsagarservice, trygghetslarm, matservice, stöd
till anhöriga och boendestöd normalt en gång per år.
För personer med omfattande omvårdnadsbehov, som bedöms som föränderliga, görs en
uppföljning inom 2 månader efter besluts datum och därefter årligen.
Biståndshandläggaren fattar ett beslut om vilken insats den sökande har rätt till. Beslutet skickas
till den sökande. Biståndshandläggaren ska i samband med beslutet försäkra sig om att den
enskilde har förstått vilka insatser han/hon blivit beviljad samt informera om på vilket sätt
kontakt kommer att tas med utföraren av insatserna.
Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan
också ges för en del av ansökan, det vill säga att insatsen inte beviljas i den omfattning som
sökande önskar. Skäl till avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan
gäller insatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt socialtjänstlagen.
Biståndsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Biståndshandläggarna ska i samband med att
beslut överlämnas informera om hur en överklagan går till. Om den enskilde är missnöjd med
fattat beslut ska biståndshandläggaren vara behjälplig med att överklaga beslutet om så önskas.

Handläggning och tillgänglighet
Biståndshandläggarna är tillgängliga via telefon en fast tid varje vardag. Aktuella telefontider ges
via Åre kommuns växel eller hemsidan www.are.se /omsorg & stöd.
Utredningstiden det vill säga processen från ansökan till att beslut är fattat ska ske skyndsamt.
Efter ansökan tar biståndshandläggaren kontakt inom två arbetsdagar.
Vid omedelbart behov av personlig omvårdnad kan beslut fattas inom en arbetsdag.
I övrigt är utredningstiden normalt tre veckor.
För att utreda behovet av insatser gör biståndshandläggaren ett hembesök. I samband med
sjukhusvistelse kan en sjuksköterska ta kontakt med biståndshandläggaren om det finns behov av
nya eller ändrade insatser i samband med hemgång.
Vårdplanering innebär att kontakt tagits mellan den enskilde, eventuellt anhörig, god man,
biståndshandläggare och sjukhuspersonal till exempel genom telefonsamtal eller personligt möte.
I utredningen om insatsbehovet behöver biståndshandläggaren ibland kompletterande
information. Det kan vara uppgifter från till exempel läkare eller annan vårdpersonal. Om sådan
situation uppstår krävs samtycke från den enskilde.
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Sökande från annan kommun
En person som är äldre eller funktionshindrad och har ett omfattande varaktigt
omvårdnadsbehov och vill flytta till en annan kommun kan ansöka om insatser hos den kommun
som personen önskar flytta till.
Den kommun som prövar ansökan får inte ta hänsyn till att behovet av insatser kan tillgodoses av
den kommun där personen bor för tillfället.
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Då en person boende i en annan kommun önskar söka insatser i Åre kommun gäller följande:
-

Den enskilde lämnar en ansökan om insatser i hemmet eller särskilt boende.
Begäran om utredning skickas till hemkommunen.
Då biståndshandläggaren tagit del av hemkommunens utredning görs en utredning och
bedömning av biståndshandläggare i Åre kommun.

Dokumentation
All handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut och insatser enligt
socialtjänstlagen ska dokumenteras. Dokumentationen ska visa vilka beslut och åtgärder som
vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelse av betydelse. Handlingar som rör
enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dessa. Den
enskilde bör hållas underrättad om de anteckningar som förs. Om den enskilde anser att någon
uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Det är alltid biståndshandläggaren som
bestämmer vad som ska dokumenteras.
En utredning eller anteckning ska bara innehålla uppgifter som är av betydelse för ärendets
handläggning.

Servicetjänster
Servicetjänsterna ska syfta till att underlätta den dagliga livsföringen, bidra till ökad trygghet och
möjliggöra kvarbonde i det egna ordinära boendet och i serviceboende. Insatserna skall stärka
den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
I servicetjänsten ingår städning, tvätt och inköp. Servicetjänst beviljas med totalt max åtta timmar
per månad. Är behovet större än åtta timmar per månad gör biståndshandläggaren en särskild
prövning och beslut om detta. Det är brukaren som avgör vilka servicetjänster och hur många
timmar som ska planeras in varje månad samt vilken utförare som ska utföra insatsen. Planering
och genomförande av servicetjänsterna ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan.
Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med brukaren och utföraren.
Brukaren ska själv tillhandahålla utrustning för servicetjänster som t ex städmaterial och
städredskap, tvättmaskin, tvättmedel med mera.

Personlig omvårdnad
Den personliga omvårdnaden ska syfta till att underlätta den dagliga livsföringen, bidra till ökad
trygghet och möjliggöra kvarbonde i det egna ordinära boendet och i serviceboende. Insatserna
skall tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och stärka den enskildes möjligheter att leva
ett självständigt liv.
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Den personliga omvårdnaden omfattar insatser för att sköta personlig hygien, av - och
påklädning, förflyttningar, stöd vid måltider, tillsynsbesök, omvårdnadsstäd och promenader.
Den personliga omvårdnaden kan beviljas dygnet runt utifrån det individuella behovet av hjälp
med hygien, av – och påklädning, förflyttning, stöd vid måltider, tillsynsbesök, omvårdnadsstäd
och promenader.
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I insatsen stöd vid måltid ingår vid behov hjälp med att duka, värma och servera maten, disk samt
stöd med att äta. Tillagning av frukost, mellanmål, kvällsmål och enklare måltider beviljas efter
behov.
Insatsen promenader beviljas i samband med personlig omvårdnad. Insatsen ska syfta till att ge
den enskilde möjlighet att komma ut i friska luften, till fysisk och social aktivitet. I insatsen ingår
vid behov hjälp med av och påklädning av ytterkläder.
Tillsynsbesök beviljas i normalfallet i samband med andra personliga omvårdnadsinsatser, som
enskilt besök eller som telefonsamtal.

Matservice
Leverans av färdiglagad mat är en service som kan erbjudas som ett bistånd. Detta innebär att
den enskilde efter beställning får färdiglagad mat i matlåda levererad till bostaden. Möjlighet att få
specialkost kan erbjudas personer som har behov av detta.
Om behov finns av hjälp vid måltidssituationen beviljas det som en personlig omvårdnadsinsats.
Som pensionär i Åre kommun finns möjlighet att äta lunch på vissa av kommunens särskilda
boendeformer.

Trygghetslarm
Trygghetslarm kan beviljas som ett bistånd då den enskilde upplever otrygghet och osäkerhet i
sitt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. Trygghetslarmet innebär att den enskilde ges
möjlighet att få kontakt med hemvårdens personal dygnet runt. Tiden för inställelse från
hemvårdens personal kan variera utifrån avståndet från den enskildes bostad och hemvårdens
grupplokal.
För att beviljas ett trygghetslarm behövs ett telefonabonnemang samt att den enskilde lämnar
kopia av nyckel/nycklar som behövs för att komma in i bostaden eller godkänner villkoren för
nyckel fri hemtjänst i de områden där detta införts.

Ledsagarservice
Ledsagarservice är en personligt utformad service som ska vara individuellt utformad och
underlätta för den enskilde att delta i aktiviteter utanför hemmet.
Ledsagarservice kan tillexempel innebära att den enskilde ges möjlighet att komma ut bland andra
människor, besöka vänner samt delta i fritids- och kulturaktiviteter.
Ledsagarservice beviljas med högst 8 timmar per tillfälle. Insatsen ledsagarservice är avgiftsfri.
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Särskilt boende
Syftet med särskilt boende ska vara att erbjuda en bostad med personlig omvårdnad och service
dygnet runt för personer vars behov inte längre kan tillgodoses i det egna ordinära boendet.
Innan särskilt boende beviljas skall insatser i det ordinära boendet prövas och övervägas.
Den enskilde ska kunna bo kvar livet ut.
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I Åre kommun kan följande särskilda boendeformer beviljas.
•

•

•

Servicelägenheter för personer som har behov av trygghet och närhet till personal dygnet
runt. Personlig omvårdnad, servicetjänster och matservice beviljas som ett bistånd efter
individuell bedömning. Om behov av hemsjukvård finns, beviljas det av legitimerad
personal.
Gruppboende för personer som har stort omvårdnadsbehov och till personer med
demenssjukdom. I insatsen gruppboende ingår utifrån den enskildes behov, stöd med
personlig omvårdnad, servicetjänster, måltider enligt kommunens måltidsordning samt
hemsjukvård.
Korttidsboende för personer som har tillfälligt behov av stöd och omvårdnad och som
inte kan tillgodoses i det ordinära boendet, i väntan på beslut om särskilt boende och som
avlastning för anhöriga. I korttidsboendet ingår utifrån den enskildes behov, stöd med
personlig omvårdnad, servicetjänster, måltider enligt kommunens måltidsordning samt
hemsjukvård.

Den som beviljats särskilt boende har möjlighet att önska boende utifrån eget önskemål. Det
gäller inte beslut om korttidsboende. Om den enskilde önskar ett boende som för tillfället inte
har ledig plats kan han/hon vänta på plats i sitt ordinära boende eller välja ett annat boende där
det finns plats och vänta där på plats enligt önskat boende.
Vid platsbrist erbjuds i första hand plats till den som har störst omvårdnadsbehov, är
utskrivningsklar från sjukhuset eller uppehåller en korttidsplats. Dessa kriterier är inte inbördes
rangordnade utan biståndshandläggaren gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Om mer
än en person har samma behov, skall besluts datum vara styrande.

Stöd till anhöriga
Stödet till anhöriga är till för att underlätta för de personer som vårdar en anhörig som är
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en anhörig som har funktionshinder.
Stöd till anhöriga i Åre kommun omfattar insatserna avlösning i hemmet, korttidsboende och
anhörigbidrag. Behovet av dessa insatser utreds och beslutas av biståndshandläggare.
Avlösning i hemmet
Syftet med avlösning i hemmet är att anhöriga ska ha möjlighet att delta i aktiviteter utanför
hemmet, hålla kontakt med vänner och bekanta, göra ärenden och på så sätt upprätthålla ett eget
liv. Personal från hemvården övertar tillfälligt omvårdnaden i hemmet. Avlösning i hemmet
erbjuds upp till 10 timmar per månad avgiftsfritt. Därefter enligt kommunens taxor och avgifter
för hemvård.
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Korttidsboende
Korttidsboende kan beviljas som en insats för att den anhörige som vårdar en närstående ska ges
möjlighet till vila och rekreation. Korttidsboende beviljas max två veckor per månad.
Korttidsboende erbjuds på ett av Åre kommuns särskilda boendeformer. Insatsen ingår i
kommunens taxor och avgifter för hemvård.
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Anhörigbidrag
Anhörigbidrag kan beviljas den som vårdas av en anhörig i hemmet. Anhörigbidrag beviljas med
ett belopp motsvarande 2140 kr per månad. Bidraget är skattefritt och betalas ut till den som får
omvårdnaden. Bidraget utgår endast till personer som är folkbokförda och fast boende i Åre
kommun.
Anhörigbidrag kan beviljas samtidigt som brukaren har bistånd i form av servicetjänster och
personlig omvårdnad. För att vara berättigad till anhörigbidrag ska det personliga
omvårdnadsbehovet vara omfattande och varaktigt och uppgå till minst 5 timmar/dygn. Den
som vårdar ska vara bosatt i samma hushåll, får inte vara anhöriganställd, anställd som personlig
assistent eller ha närstående penning från försäkringskassan. Den som vårdar ska uppbära ålderseller förtidspension.

Boendestöd
Insatsen boendestöd vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och som har
behov av socialt stöd i hem och närmiljö.
Boendestödet beviljas som ett bistånd utifrån socialtjänstlagen, är tidsbestämt och individuellt
utformat. Boendestödet ska utformas så att den enskilde får stöd att klara sin normala
vardagstillvaro, det kan t ex vara stöd med personlig omsorg, hemmets skötsel, inköp och sociala
aktiviteter. Boendestödet ska motivera och praktiskt träna den enskilde till ett självständigt liv.
Insatsen boendestöd är avgiftsfri.

Tjänster utan bistånd
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Tjänster som t ex snöskottning, trädgårdsskötsel och enklare trädgårdsarbeten hänvisas till andra
utförare. För dessa tjänster ges inget bistånds beslut. Avgift för tjänsterna betalas enligt utförarens
taxa.
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