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1

Inledning

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare för att säkerställa en enhetlig
handläggning och likvärdig behovsbedömning. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den
enskildes rätt att få en individuell prövning.

1.1 Målgrupp
Riktlinjerna avser insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med
funktionsnedsättning som har behov av stöd och omvårdnad i sin dagliga livsföring. Med äldre avses
personer över 65 år.

1.2 Mål för äldreomsorgen
Vård och omsorg i Vaxholms stad ska vara av god kvalitet och verka för att äldre och personer med
funktionsnedsättning får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
Människor ska bemötas med lyhördhet, intresse och engagemang. Självbestämmande och integritet
ska respekteras.
Vård och omsorg ska ha sin utgångspunkt i att förmå den enskildes funktioner i den dagliga
livsföringen upprätthålls, att uppmuntra till att bibehålla intressen och sociala nätverk och att
ofrivillig social isolering motverkas. Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde och vid
behov med den anhörige eller närstående.
De utförare som på uppdrag av socialnämnden i Vaxholms stad utför vård och omsorg i Vaxholm ska
ha dessa mål som utgångspunkt för sitt arbete.

1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen
Omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning i Vaxholms stad grundar sig på
socialtjänstlagen. Nedan presenteras de lagtexter som används som stöd vid bedömning av insatser.
Socialtjänstens mål 1 kap 1§ SoL
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas:
-

ekonomiska och sociala trygghet
jämlikhet i levnadsvillkor
aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

1.4 Rätten till bistånd 4 kap SoL
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 (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den
enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
1c§ För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform
som avses i 5 kap 5§, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller
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sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten
redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.
2§ Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1§ om det finns skäl för det.

2 Särskilda bestämmelser för olika grupper, 5 kap SoL
2.1 Äldre människor
4§ Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra.
5§ Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
6§ Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre
människor samt ska i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta
område.
Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

2.2 Människor med funktionshinder
7§ Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som
andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo
på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta
bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket
behöver ett sådant boende.
8§ Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för personer
med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på dessa områden.
Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I
planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och
organisationer.
8a§ Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget i fråga om personer med psykisk
funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller
deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.
Personer som vårdar eller stödjer en närstående.
10§ Socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
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3 Insatser för hjälp i hemmet
3.1 Hjälp i hemmet
Hemtjänst är ett samlingsbegrepp som omfattar olika typer av insatser som den enskilde kan få i
syfte att underlätta daglig livsföring och i många fall också möjliggöra kvarboende i det egna
hemmet. Hemtjänstens uppgifter delas upp i två kategorier, en med inriktning mot uppgifter av
servicekaraktär och en mot personlig omvårdnad.
Hjälp i hemmet kan beviljas:
-

På grund av sjukdom, fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning eller annan orsak
behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen och som inte kan få behovet tillgodosett på
annat sätt. Den enskildes resurser och möjlighet att själv delta ska framgå i utredningen. Som
regel behöver funktionsnedsättningen vara medicinskt styrkt.

Vaxholms stad tillämpar kundval enligt lagen om valfrihet (LOV) inom service- och
omvårdnadsinsatser. Detta innebär att den enskilde har rätt att själv välja, eller byta, utförare av
insatsen bland de utförare som är godkända inom Vaxholms stads valfrihetssystem.
Avgift för vård och omsorg debiteras brukaren enligt Vaxholms stad fastställda taxa.

3.2 Förenklad biståndshandläggning
För enskilda över 75 år som ansöker om enbart serviceinsatser kan enklare rutiner för
biståndsprövning gälla. Hembesök behöver inte göras för att kunna fatta beslut om rätt till insats.
De serviceinsatser som omfattas är städning var tredje vecka, tvätt/klädvård varannan vecka, inköp
varje vecka, trygghetslarm samt matdistribution.

3.3 Dubbelbemanning
Dubbelbemanning beviljas endast för de delar av aktiv hjälp som krävs av två personer vid utförandet
av insatsen. Omprövning ska ske en månad efter fattat beslut.

4 Omsorgsinsatser
Omsorgsinsatser omfattar fysiska, psykiska eller sociala behov såsom hjälp med måltider, hygien,
förflyttning och insatser för att bryta isolering.
Insatsen syftar till att underlätta för brukaren att bo kvar i det egna hemmet.
I utredningen ska det framgå om eller hur hjälpmedel eller bostadsanpassning kan underlätta och
bidra till ökad självständighet. Omsorgsinsatser i livets slut kan ingå.
Alla insatser ska utformas i samråd med den enskilde med hänsyn till dennes egna förutsättningar
och önskemål.

4.1 Dusch
Den som inte själv klarar av att duscha kan få hjälp med det. Insatsen omfattar hjälp med de delar i
momentet som den sökande inte klarar på egen hand. I dusch ingår förflyttning samt hjälp med att
tvätta sig och torka håret. Golv ska torkas av efter avslutad dusch. I normalfallet bedöms dusch minst
en gång i veckan tillgodose skälig levnadsnivå.
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I utredningen ska det framgå om eller hur hjälpmedel eller bostadsanpassning kan underlätta och
bidra till ökad självständighet.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

4.2 Hemmets skötsel
Den som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom inte själv kan sköta sina dagliga
sysslor i hemmet kan få hjälp med det.
Insatsen innebär bland annat hjälp med att bädda sängen, ta ut sopor, diska vardagsporslin samt att
sopa golvet.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

4.3 Ledsagning
Den som inte på egen hand kan ta sig till och från en aktivitet, på grund av en kognitiv eller fysisk
funktionedsnedsättning kan beviljas ledsagarservice. Aktiviteten ska bedömas vara nödvändig för att
uppnå skälig levnadsnivå.
Vid varje ansökan prövas alltid om behovet kan tillgodoses på annat sätt, ex via sjukresor eller
färdtjänst.
Ledsagning under hela aktiviteten kan beviljas för personer som på grund av en kognitiv
funktionsnedsättning har stark oro i samband med besök till läkare, sjukhus eller andra
vårdinstanser.
Frekvens och omfattning: Insatsen söks för varje tillfälle.

4.4 Måltidsservice
Den som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom inte själv kan inta sin mat och
dryck kan få hjälp med det.
Insatsen kan omfatta handräckning i samband med måltid, värma mat, duka/duka av, diska och
matning.
Sondmatning är en hälso- och sjukvårdsinsats och ingår inte.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

4.5 Personlig omvårdnad
Den som inte själv klarar av att utföra sin personliga omvårdad kan få hjälp med det.
Insatsen innebär att brukaren kan få hjälp med moment som bedöms nödvändiga i den dagliga
livsföringen. Det kan handla om aktiviteter såsom på- och avklädning, förflyttning, hämta
tidning/post, handräckning av medicin eller skötsel av hjälpmedel.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

4.6 Personlig hygien
Den som inte själv klarar av att utföra sin personliga hygien kan få hjälp med det. Insatsen innebär att
få hjälp med de moment som ingår vid ett toalettbesök.
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Det kan handla om hjälp med att ta sig till toaletten, själva toalettbesöket, på-avklädning och/eller
byte av inkontinenshjälpmedel. I hjälpen ingår också hjälp med handtvätt och personlig hygien med
nedre delen av kroppen.
Hjälp med munhygien och rakning med rakapparat ingår.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

4.7 Promenader
För den som saknar förmåga att själv kunna gå ut kan promenader beviljas för att komma ut i
närområdet. I normalfallet bedöms en promenad en gång i veckan tillgodose skälig levnadsnivå.
Insatsen syftar till att motverka social isolering och att den enskilde får en aktiv vardag.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

4.8 Tillsynsbesök
För den som har omfattande omvårdnadsbehov och inte kan larma själv kan tillsynsbesök beviljas.
Insatsen kan beviljas för den som känner stark oro. Besök mellan andra tillfällen där andra insatser
utförs av ska bedömas nödvändiga.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

5 Serviceinsatser
Den som inte kan tillgodose sitt behov av serviceinsatser kan få hjälp med det om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt. Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med aktiveter som ingår i daglig
livsföring såsom hemmets skötsel, städ, tvätt, inköp och hemleverans av färdiglagad mat.
Delar den sökande hushållsgemenskap med annan som klarar att sköta hemmet ska inte insatsen
beviljas.
I serviceinsatser ingår till exempelvis inte trädgårdsarbete, snöskottning, storstädning eller städning
av källare och vindsutrymmen.

5.1 Inköp/ärenden
Den som inte klarar av att själv göra sina inköp av dagligvaror ska kunna få hjälp med det om behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt. Hjälp med andra inköp än dagligvaror bedöms inte ingå i skälig
levnadsnivå.
I insatsen ingår:
-

Ta emot beställningar
Vara behjälplig med att beställa varor via internet eller handla i närmaste livsmedelsbutik
Packa upp och ställa in varorna
Hämta receptbelagd medicin
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Enbart apoteksärenden beviljas i undantagsfall. Det kan handla om situationer när närstående inte
kan bistå och då det inte är möjligt att distribuera medicinen via Apodos.
Hjälp med post och bank- ärenden ingår inte.
Kontanthantering i samband med inköp godtas endast i undantagsfall.
Frekvens: i normalfallet en gång per vecka

5.2 Matdistribution
Den som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom inte själva kan tillreda sin måltid
kan beviljas måltidslåda.
Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

5.3 Städning
Den som inte kan tillgodose hemmets skötsel kan få hjälp med det om behovet inte kan tillgodoses
på annat sätt. Städning beviljas för två rum, kök, hall och ett badrum per hushåll. Städutrustning ska
tillhandahållas av brukaren.
I städning ingår:
-

Köket: våttorkning av golvet, avtorkning av bord, bänkar, diskbänk och spis samt att torka av
fläckar på skåpluckor och övriga ytor.
Badrummet: Rengöring av sanitetsporslin och golv
Rengöring av fria ytor, dammsugning och våttorkning vid behov

Frekvens: var tredje vecka
Insatsen kan utökas för brukare om det föreligger medicinska skäl. Det medicinska tillståndet ska
styrkas i ett läkarutlåtande.
Storstädning och fönsterputs bedöms inte vara en del av daglig livsföring.

5.4

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas den som på grund av sjukdom, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning
riskerar otrygghet och har förmåga att hantera larmet.
Trygghetslarm beviljas i syfte att öka tryggheten för den enskilde.
Trygghetslarm fungerar dygnet runt och ger möjlighet till kontakt med personal som kan ge snabb
kontakt och/eller tillsyn för bedömning av hjälpbehovet.
En förutsättning för att kunna bevilja insatsen är också att nyckel till kundens bostad kan lämnas.

5.5 Tvätt/klädvård
Den som inte kan sköta sin tvätt kan få hjälp med det om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I
insatsen ingår maskintvätt samt torkning av den enskildes kläder, sänglinne, sängkläder och
handdukar. Vid behov strykning av den enskildes gångkläder. Brukaren står själv för sina
tvättmedelskostnader.
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Frekvens: var annan vecka i normalfallet.
Hjälp för att tvätta täcken, överkast, kuddar, gardiner och mattor samt att mangla bedöms inte vara
en del av skälig levnadsnivå och ingår inte.

6 Övriga insatser
6.1 Avlösning i hemmet
Den som har omfattande omvårdnadsbehov och vårdas i hemmet av närstående kan beviljas
avlösning i hemmet.
Insatsen innebär att personal är hemma hos den enskilde och tillgodoser omvårdnads- eller
tillsynsbehovet och därmed avlastar anhörig.
Syftet är att ge den som vårdar möjlighet till vila, avkoppling eller tillfälle att kunna uträtta sysslor
eller egna aktiviteter i eller utanför hemmet.
Omfattning: Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov och i normalfallet med högst
20 timmar per månad.

6.2 Dagverksamhet
Den som på grund av kognitiv funktionsnedsättning inte kan vidmakthålla sitt behov av social
samvaro och aktiviteter kan beviljas dagverksamhet.
Insatsen kan beviljas som stöd och avlastning för personer som vårdar en närstående i hemmet.
Dagverksamhet kan beviljas med 1-7 dagar per vecka.
Omfattning: Frekvens och omfattning utgår efter den enskildes behov.

6.3 Turbundna resor
För brukare med beslut om biståndsbedömd verksamhet och inte kan resa med allmänna
kommunikationer eller färdtjänst, kan turbundna resor till en verksamhet beviljas.
Frekvens utgår efter den enskildes behov.

6.4 Tillfälligt boende/avlastningsboende
Den som på grund av somatisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan få sitt omsorgsbehov
tillgodosett i hemmet kan beviljas insatsen.
Insatsen kan beviljas:
-

-

Brukare som är utskrivningsklara från sjukhus när omfattande insatser från hemtjänst
och/eller hjälpmedel inte kan tillgodose behovet av omvårdnad eller i avvaktan på
bostadsanpassning
Brukare som väntar på särskilt boendeplats och inte bedöms kunna göra detta i hemmet
Brukare med omfattande omvårdnadsbehov vars närstående behöver enstaka perioder av
avlastning.
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Insatsen kan då beviljas för en sammanhållen period på högst två veckor. Samma individ kan beviljas
insatsen med normalfallet maximalt två tillfällen under samma år.
För personer med kognitiv funktionsnedsättning bör i första hand andra insatser som tillgodoser en
skälig levnadsnivå övervägas.
Omfattning utgår efter den enskildes behov.

6.5 Särskilt boende för service och omvårdnad
För äldre personer med omfattande och varaktiga omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan
tillgodoses med hemtjänstinsatser eller på annat sätt, kan särskilt boende beviljas.
Biståndsbeslutet ska utgå från den enskildes behov vid ansökningstillfället.
Särskilt boende kan beviljas personer över 85 år som upplever omfattande känslor av otrygghet och
oro.
Personer med kognitiv diagnos i form av demens ska erbjudas plats på omvårdnadsboende med
demensinriktning.

6.6 Personer över 100 år
Personer som ansöker om särskilt boende som är äldre än 100 år beviljas insatsen oavsett
omvårdnadsbehov.

6.7 Parboende
Om båda makarna är i behov av särskilt boende föreligger rätt till parboende enligt bestämmelsen i 2
kap 2 § SoF. Var och en av makarna ska ansöka om särskilt boende.

6.8 Medflyttande maka/make eller sambo
I socialtjänstlagen 4 kap 1 c § gäller att den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i
en sådan särskild boendeform ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make
eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena
parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

6.9 Utflytt från särskilt boende
Uppsägningstid regleras i hyreskontraktet.
Sker utflyttning inom fem arbetsdagar erbjuder Vaxholms stad avgiftsfri flyttstädning.

6.10 Anhöriganställning
Vaxholms stad tillämpar som regel inte anhöriganställningar. Vid mycket särskilda omständigheter
kan kommunen efter ansökan från den enskilde bevilja en anhöriganställning om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt. För att bevilja en anhöriganställning ska det tydligt framgå att behovet inte
kan tillgodoses av de utförare som är godkända av kommunen. I de fall anhöriganställning blir aktuell
gäller samma regler som för övriga anställda, det innebär med normala anställningsvillkor, samma
kompetenskrav, att personalen behärskar svenska språket i tal och skrift och att social
dokumentation genomförs.
Vid anhöriganställningar ska den enskildes kontaktman vara annan personal än den anhöriganställde.
Kontaktmannen upprättar genomförandeplanen tillsammans med den enskilde och gör regelbundna
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hembesök för uppföljning samt ger handledning. I de fall tolk behövs ska hemtjänstutföraren
kontakta biståndshandläggaren.

6.11 Att flytta till Vaxholm från annan kommun (2a kap 8 § SoL)
Avser endast personer som önskar att flytta till Vaxholm, som till följd av ålderdom, funktionshinder
eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför
inte kan bosätta sig här utan att Vaxholms stad erbjuder dessa insatser. Är den sökandes behov
tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan
prövas.

6.12 Att flytta från Vaxholm till annan kommun (2a kap 8 § SoL)
Avser endast personer som önskar flytta från Vaxholm, men till följd av ålderdom, funktionshinder
eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför
inte kan bosätta sig i annan kommun utan att denna kommun erbjuder dessa insatser

6.13 Tillfällig vistelse i annan kommun
Enligt 2a kap 6§ SoL har vistelsekommunen skyldighet att bistå bosättningskommunen när en enskild
avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen och till följd av hög
ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver hjälp och stöd för detta.
Om bosättningskommunen ber om vistelsekommunens hjälp med verkställighet av en insats,
ansvarar vistelsekommunen för att insatsen utförs enligt de regler som gäller enligt Socialtjänstlagen.
Bosättningskommunen ersätter vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska
betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.
Vistelsekommunen är skyldig att på begäran:
-

bistå med utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes
behov av stöd och hjälp
verkställa bosättningskommunens beslut (se rutin)

Begreppet ”kortare tid” avser kortare vistelse på upp till 6 månader och under förutsättning att den
enskilde har för avsikt att återvända till sin bosättningskommun. Med bosättningskommun avses
enligt 2a kap 3§ 1 SoL den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt.
Vistelsekommun är den kommun där den enskilde befinner sig när han eller hon ansöker om stöd
och hjälp eller det på annat sätt framkommer att personen behöver stöd och hjälp från kommunen.

6.14 Seniorboende
Vaxholms stad äger två hyresfastigheter med sammanlagt 56 lägenheter mellan ett till tre rum och
kök. Alla med balkong eller uteplats. Lägenheterna hyrs till personer som fyllt 65 år och är
folkbokförda i Vaxholm. Ansökan om seniorbostad sker skriftligen till Tekniska enheten som ansvarar
för förmedling av lägenheterna. Lägenheterna fördelas efter kötid.
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