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Boendestöd

1

Inledning

Inledning

Denna riktlinje anger en riktning och en ram och förtydligar lagstiftningen.
Riktlinjen ska tydliggöra insatserna boendestöd och boendestöd med bas för
invånare folkbokförda i Linköpings kommun och gäller tillsammans med andra
av social- och omsorgsnämndens antagna riktlinjer. Den ska dessutom bidra till
en jämn kvalitet i verksamheten. Lagstiftning, rättspraxis och riktlinjen kan behöva
kompletteras med ytterligare rutiner eller överenskomna arbetssätt.
Riktlinjen är vägledande samtidigt som en helhetsbedömning av den enskildes
totala situation måste göras i varje enskilt fall. Ytterst är det alltid den enskildes
behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Insatserna ska
anpassas till den enskildes egna förutsättningar och individuella behov.

Boendestödet och boendestöd med bas består av olika områden; stöd i hemmet,
vägledning och stöd för att bygga upp en fungerande social tillvaro samt
vägledning och stöd för att bygga upp en fungerande kontakt med myndigheter
och vårdinrättningar. Dessa områden bildar tillsammans en helhet som stödjer
den enskilde att utifrån sin funktionsnedsättning, ibland kombinerat med
riskbruk, missbruk eller en beroendeproblematik, få en struktur i sin vardag
och ett självständigt liv utifrån den enskildes förutsättningar.
När det gäller boendestöd med bas ges enskilt stöd i hemmet samt att det finns
tillgång till baslägenhet och trygghetstelefon. Boendestödet kan även ges i
grupp i baslägenhet eller i anslutning till baslägenhet.
Insatsen ska inriktas på att den enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret
alternativt tar tillbaka ansvaret för den egna situationen. Insatserna ska alltid
syfta till att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. Insatsen
ska alltid ha ett tydligt mål och ska avslutas när mål är uppnått eller det finns
behov av mer omfattande stöd.

2

Syfte med insatsen


genom ett individuellt utformat stöd ge den enskilde möjlighet att få en
struktur i vardagen och stärka hans eller hennes förmåga att klara sig på
egen hand och ta tillvara sina egna resurser



genom ett individuellt utformat stöd ge den enskilde möjlighet att i sin
vardag kunna uppnå skälig levnadsnivå samt ökad möjlighet att bo kvar
i ordinärt boende



tillsammans med andra i välfärdskedjan och civilsamhället möjliggöra
återhämtning från psykisk ohälsa för att kunna ta del av samhällets
ordinarie utbud av verksamheter och tjänster



motivera den enskilde till att ta emot behandling eller annat stöd
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Mål med insatsen

Skälig levnadsnivå kan innebära olika saker för olika individer vid olika
tidpunkter och förhållanden. Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet
ska ses som skäligt kan handläggaren vid tveksamhet söka stöd i rättspraxis,
dessa riktlinjer samt rådgöra vid gemensamma träffar på enheterna för
myndighetsutövning.
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Mål med insatsen

Den övergripande målsättningen är att den enskilde genom insatsen ska bli så
självständig som möjligt och nå:


en förbättrad fysisk och psykisk hälsa



ökad livskvalitet



ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden



en möjlighet till en socialt fungerande livssituation



ökad delaktighet i samhället

I utredningen ska det framgå mätbara mål som baseras på den enskilde
individens behov. I vissa fall ska det vara möjligt att bevilja boendestöd med
målet att övergå från särskilt anpassade boenden till ordinärt boende.

4

Målgrupp

4.1
Målgrupp för insatsen boendestöd
Individer mellan 21 och 64 år med kognitiva, psykiska och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som upplever väsentliga svårigheter att utföra
aktiviteter inom olika livsområden.
Individer mellan 21 och 64 år som på grund av riskbruk, missbruk eller
beroendeproblematik kombinerat med ovanstående, har svårigheter att
bibehålla sitt boende och/eller behöver motiveras till att ta emot behandling
och/eller stöd med att utföra aktiviteter inom olika livsområden.
Kan även ges till andra åldersgrupper om behov finns och behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt.
4.2
Målgrupp för insatsen boendestöd med bas
Individer som hör till samma målgrupp som ovan men där man som
handläggare bedömer att behoven inte kan tillgodoses genom insatsen
boendestöd. Individen har mer omfattande behov av stöd och vägledning och
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Avgränsning

även tillgång till baslägenhet med personal samt jourtelefon.
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Avgränsning

Boendestödet beviljas endast när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Detta medför att handläggare tydligt måste ha utrett att den enskilde inte själv
eller på annat sätt kan tillgodose de behov som finns.
Om det finns behov av stödsamtal, medicinsk behandling, samtalsbehandling
eller terapi hänvisas den enskilde till hälso- och sjukvården eller till övriga
verksamheter inom Linköpings kommun. När den enskilde har insatser från
hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas skall det efter
samtycke från den enskilde upprättas en samordnad individuell plan (SIP).
I insatsen ingår inte hjälp med att hantera den enskildes ekonomi, men insatsen
kan innefatta stöd i form av att generellt strukturera den samma för att till
exempel inte riskera avhysning. Om det finns behov av god man eller
förvaltare ska den enskilde ansöka om det hos överförmyndarenheten,
alternativt att en anmälan görs från handläggare.
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Delaktighet

Stor vikt läggs vid den enskildes rätt till delaktighet, inflytande och
självbestämmande. För att bli beviljad boendestöd eller boendestöd med bas
ska den enskildes förmåga att själv utföra insatser tas till vara och
boendestödjare ska vara ett stöd eller utföra insatser tillsammans med den
enskilde.
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Beslut och genomförande

Beslut om boendestöd och boendestöd med bas är behovsbedömt och beviljas
och verkställs enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Beslutet ska vara tidsbegränsat
men kan under vissa omständigheter komma att omprövas förutsatt att beslutet
förenats med ett återtagandeförbehåll. I utredningen tydliggörs den enskildes
individuella behov, insatsens innehåll samt förbehåll om återtagande.
Återtagande förbehåll skrivs enligt följande: ”beslut kan komma att omprövas
om de omständigheter som ligger till grund för beslutet förändras på ett sätt
som medför att behovet av insatsen inte längre föreligger eller att insatsen
behöver justeras. Beslutet kan också komma att omprövas om det efter
beslutsdatum framkommer uppgifter som kommunen inte hade kunnat beakta i
samband med beslutet och som hade resulterat i en annan bedömning av
behovet”.
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Barnperspektivet

Beslut om boendestöd och boendestöd med bas ska följas upp minst var 6:e
månad. Tidigarelagd uppföljning sker om den enskilde under beslutsperioden
avbokat insatsen 5-10 tillfällen eller inte tagit emot stödet under en månad.
7.1
Verkställighet
Insatsen kan verkställas i eller utanför den enskildes bostad.
Boendestöd och boendestöd med bas ska verkställas så snart det är möjligt. Om
den enskilde vill ha uppehåll från insatsen ska det meddelas i förväg samt hur
länge uppehållet gäller. Vid uppehåll längre än en månad ska handläggare göra
en uppföljning av insatsen och därefter en bedömning om beslutet ska
omprövas och eventuellt avslutas om behovet kan tillgodoses på annat sätt.
7.2
Dokumentation
Sociala insatser ska dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd SOFS 2014:5 om dokumentation i verksamhet som bedrivs med
stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
Utföraren ska i samråd med den enskilde bestämma hur insatserna ska
utformas och genomföras och dokumentera detta i en genomförandeplan senast
en månad från verkställighet. Utföraren ska inkomma med återkommande
kvartalsrapport till handläggaren och slutrapport senast tre veckor efter
avslutad insats.
7.3
Avgift
Insatsen boendestöd och boendestöd med bas är avgiftsfri.
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Barnperspektivet

Insatsen påverkar inte den enskildes föräldraansvar för uppfostran och tillsyn
av minderåriga barn. I de fall där den enskilde har minderåriga barn som har
insatser från social- och omsorgsnämnden ska samverkan ske. Vid oro kring
barnet har boendestödjare anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.
Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut och insatser som berör barn.
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Uppföljning

Riktlinjen gäller tillsvidare och ska årligen följas upp. Riktlinjen revideras i
samband med övriga riktlinjer som tillkommer eller förändras och som kan
påverka inriktningen i denna.
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