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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Charlott Svanhem

2020-11-30

Dnr SON 2020-1005

Social- och omsorgsnämnden

Boendestöd och boendestöd med bas, fastställande av
riktlinje
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Riktlinje för boendestöd och boendestöd med bas fastställs enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
2. Riktlinjen ska följas upp och utvärderas inom ett år från fastställandet.
Ärende
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.

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.
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Bakgrund
En del i social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan är att se över insatsen
boendestöd och boendestöd med bas. Riktlinjen är ett sätt att tydliggöra
insatsen. Andra sätt kommer vara att se över effektivisering med hjälp av
digitala kanaler eller att nyttja andra insatser och stöd som kan ges av
Linköpings kommun. Arbetsgruppen har bestått av enhetschef kvalitet och
utveckling, resurskoordinator och verksamhetsstödjare inom Social- och
omsorgsförvaltningen.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med Juridikfunktionen som tillstyrker förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Riktlinjen kommer implementeras inom myndighetsutövningen under våren
2021 och utvärderas inom ett år från fastställande. Utvärderingen sker genom
att följa statistik och köer för boendestöd samt genom samtal med handläggare.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL har skett.
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