
 

 Socialtjänsten 
 

 

Dnr 2015-76-750       Upprättad 2011 

         Reviderad 2015-12-14 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

    
 

 

 

  

 

 

Riktlinjer för 
biståndsbedömning 

enligt Socialtjänstlagen 

inom vård och omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 2 (11) 

 
 

 

Rätten till bistånd  

4 kap. 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 skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 

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

4 kap. 2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer § 1 om det finns skäl för 

det.  

5 kap. 10§ Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder.  

All bedömning sker individuellt och insatserna anpassas efter den enskildes behov, 

utifrån ett aktiverande, habiliterande och rehabiliterande synsätt. Den enskilde ska 

stöttas i att bibehålla sina funktioner och kunna bo kvar hemma så långt det är 

möjligt.  

 

HJÄLP I HEMMET  

Insatser från hemvården ges för att det ska vara möjligt för den enskilde att bo kvar i det 

egna hemmet. Hjälp i hemmet ges till människor som på grund av fysiska, psykiska 

och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga 

livsföringen.  

Insatserna ska utformas så de är anpassade för den enskilde och, i förekommande fall 

den, anhörige.  

Vid varje beslut om insats, skall det göras en individuell bedömning utifrån den enskildes 

behov, huruvida beslutet skall gälla för viss tid eller tills vidare. Uppföljning av pågående 

insats skall ske regelbundet en gång per år, eller oftare om så behövs. Om det vid 

uppföljning visar sig att den enskildes behov av insats har förändrats, tas beslut om ny 

insats.  

 

Trygghetslarm/Trygghetsringning  

Trygghetslarm beviljas utan biståndsbedömning.  
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Trygghetsringning beviljas om den enskilde känner sig otrygg och behovet inte tillgodoses 

av ett trygghetslarm. Trygghetsringning innebär att personal från hemvården ringer upp 

den enskilde vid en i förväg bestämd tidpunkt.  

Städning  

Hjälp med städning beviljas om den enskilde har behov. Städ kan även beviljas, i 

avlastande syfte, i de fall en anhörig vårdar eller stödjer den enskilde.  

I städning ingår dammsugning av golv och mattor, vädring av små och lätta mattor, 

våttorkning av golv, damning, rengöring av badrum/toalett samt fönsterputs 2 ggr/år 

Hallspegel, dörrkarmar, golvlister och köksluckor avtorkas vid behov. I samband med 

städning kan byte av lakan i säng beviljas.  

Hjälp med trappstädning och storstädning beviljas ej. Till storstädning räknas vädring av 

stora och tunga mattor, sängbottnar och bäddmadrasser, rengöring av kristallkronor och 

stora tunga prydnadsspeglar, putsning av silver och kopparsaker, städning av vinds- och 

källarförråd, polering av möbler och golv, dammsugning och våttorkning av tak, väggar 

och över köksskåp.  

 

Omfattning  

Hjälp med hel eller delvis städning beviljas vanligtvis var annan vecka och bedöms 

individuellt utifrån den enskilde och den anhöriges behov. Undantagsvis kan städning 

beviljas oftare på grund av särskilda skäl. Detta prövas i varje enskilt fall. Städningen 

omfattar två rum, kök, hall och badrum/toalett. Städningen kan enstaka gånger bytas ut 

mot avfrostning/städning av kyl och frys, rengöring av köksfläkt, bakom spis och under 

badkar, städning av skåp och lådor, dammsugning av möbler och byte av gardiner. Bytet 

ska ske inom ramen för planerad tid.  

 

Barnfamiljer  

Från och med 15 års ålder bör barnen/ungdomarna kunna städa sina rum själva.  

 

Tvätt och klädvård  

Hjälp med tvätt och klädvård beviljas om den enskilde har behov. Tvätt och klädvård kan 

även beviljas, i avlastande syfte, i de fall en anhörig vårdar eller stödjer den enskilde.  

I tvätt och klädvård ingår maskintvätt av kläder, sänglinne, textilier, strykning/mangling av 

skjortor/blusar, kjolar, byxor, tröjor, dukar, kökshanddukar och gardiner, enklare lagning 
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som att sy i knappar, vädring av enstaka plagg samt att plocka i skåp och lådor efter tvätt. 

I insatsen ingår också att städa tvättstugan efter användandet.  

 

Omfattning  

Hjälp med tvätt och klädvård beviljas vanligtvis varannan vecka och bedöms individuellt 

utifrån den enskildes eller anhöriges behov. Undantagsvis kan klädvård beviljas oftare på 

grund av särskilda skäl.  

 

Barnfamiljer  

Från och med 15 års ålder bör barnen/ungdomarna kunna tvätta/stryka sina kläder själva.  

 

Inköp och ärenden  

Hjälp med inköp, post och apoteksärenden beviljas om den enskilde har behov. Hjälp med 

inköp, post och apoteksärenden kan även beviljas, i avlastande syfte, i de fall en anhörig 

vårdar eller stödjer den enskilde.  

Till inköp räknas inhandling av livsmedel och dagligvaror, kläder och skor, kapitalvaror och 

detaljvaror samt inlämning av tips, trav och lotto.  

Vid inköp av dagligvaror ska ICA betalkort inskaffas för att undvika hantering av kontanter.  

Vid behov av hjälp att skriva inköpslista beviljas detta.  

Om den enskilde själv vill uträtta ärende i affär, post och apotek men på grund av sitt  

funktionshinder behöver hjälp och stöd av hemvårdspersonal, ses insatsen som 

ledsagning. 

 

Omfattning  

Ärenden/inköp sker i närliggande affär och beviljas en gång per vecka. Ärenden/inköp 

som ej kunnat planeras i förväg, kan beviljas oftare.  

 

Måltider  

Hjälp med måltider beviljas om den enskilde har behov. Hjälp med måltider kan även 

beviljas, i avlastande syfte, i de fall en anhörig vårdar eller stödjer den enskilde.  
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Tillagning av huvudmål beviljas vanligtvis inte. Istället beviljas matdistribution.  

Hjälp med tillagning av huvudmål beviljas endast om särskilda skäl föreligger, t.ex. 

önskekost vid vård i livets slut  

Personlig omvårdnad  

Hjälp med personlig omvårdnad beviljas helt eller delvis. Med personlig omvårdnad avses 

de insatser som behövs för att tillgodose den enskildes grundläggande behov, för att den 

dagliga tillvaron ska fungera. Det är främst uppgifter som gäller den personliga 

omvårdnaden såsom hjälp med att sköta personlig hygien, på- och avklädning, 

toalettbesök, byte av intimitetsskydd och inkontinenshjälpmedel, förflyttningar, uppstigning 

och sänggående, vändning och tillsyn. Det kan också gälla uppgifter som att rengöra 

hörapparat, glasögon och hjälpmedel.  

I personlig hygien ingår hjälp med dusch, bad, övre och nedre toalett, tandhygien, rakning, 

kamma håret, smörja kroppen, nagelvård och make up.  

Hjälp med dusch/bad beviljas vanligtvis vid ett tillfälle per vecka. Hårtvätt, hårrullning och 

fila fötter ingår som del av dusch/bad. Hjälp med hårtvätt och hårrullning kan också 

beviljas som en egen insats.  

 

Social samvaro  

Social samvaro kan beviljas om det finns ett uttalat socialt behov som inte kan tillgodoses 

genom dagverksamhet eller Äldrecentrum. Social samvaro beviljas maximalt en timme, en 

till två tillfällen/vecka. Insatsen social samvaro ska utformas utifrån den enskildes behov 

av social kontakt. Insatsen kan exempelvis innebära att dricka kaffe, lösa korsord 

tillsammans med den enskilde eller bara sitta och samtala.  

 

Ledsagning  

Med ledsagning menas att den enskilde har behov av stöd/sällskap för att utföra olika 

aktiviteter. Insatsen kan beviljas till, från och under aktivitet.  

Ledsagning beviljas för promenader, vid inköp och ärenden, besök på sjukhus/ 

vårdinrättningar och andra aktiviteter, då behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Det 

åligger den enskilde att själv eller med stöd av annan ordna transporten.  

 

Omfattning  

Ledsagning för promenader beviljas maximalt en timme/vecka  
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Ledsagning för aktivitet beviljas maximalt en gång/månad  

Ledsagning för inköp/ärenden beviljas maximalt högst en gång/vecka  

Ledsagning vid besök på sjukhus/vårdinrättning beviljas i den omfattning som behovet 

kräver  

Insatsen kan beviljas för ett visst tillfälle eller regelbundet under en längre period.  

 

Yttre service  

Insatsen yttre service beviljas om den enskilde har behov. Insatsen yttre service kan även 

beviljas, i avlastande syfte, i de fall en anhörig vårdar eller stödjer den enskilde.  

Insatsen beviljas endast de som redan har bistånd i form av hjälp i hemmet, enligt 4 kap. 

1 § Socialtjänstlagen.  

I insatsen yttre service ingår att skotta/sopa snö framför ytterdörren, sopa altan/balkong 

(vår och höst), ställa ut och in trädgårds-/balkongmöbler(vår och höst) samt att ställa fram 

och in sopkärl. Trädgårds- och fastighetsskötsel medges ej som bistånd. Den enskilde får 

anlita anhörig, privata firmor eller annan, till dessa uppgifter.  

 

Övrig hjälp i hemmet  

Vid daglig hjälp i hemmet kan sysslor som utförs för att ett hushåll ska fungera beviljas. I 

dessa sysslor ingår insatser såsom bäddning, sopa golv, blomskötsel, tömning av sopor, 

hämta post/tidning från brevlåda, hämtning av ved och vatten, byta glödlampor och 

proppar, urplockning av diskmaskin, eldning i värmepanna/vedspis, hämta/lämna saker i 

förråd och pyntning till storhelger.  

 

DAGVERKSAMHET  

Kan beviljas av olika orsaker, då det dagliga behovet inte kan tillgodoses i det egna 

boendet. I särskilda boende tillgodoses behovet där.  

Prövningsgrunder  

 Den enskilde ges möjlighet till att bibehålla sina funktioner genom aktivitet och träning.  

 

 Den enskildes anhöriga har behov av regelbunden och planerad avlastning.  
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 Den enskilde ges möjlighet till social gemenskap för att få en strukturerad vardag och 

för att förebygga isolering.  

DAGVERKSAMHET MED DEMENSINRIKTNING  

Kan beviljas av olika orsaker, då det dagliga behovet inte kan tillgodoses i det egna 

boendet. I särskilda boende tillgodoses behovet där.  

 

Prövningsgrunder  

 Den enskilde ska ha en demensdiagnos eller ha påbörjat en demensutredning.  

 

 Den enskildes anhöriga har behov av regelbunden och planerad avlastning.  

 

 Den enskilde ges möjlighet till att bibehålla sina funktioner genom aktivitet och träning.  

 behovet av personal med specialkompetens ska finnas.  

 behovet av en hög personalbemanning ska finnas.  

 behovet av individuell träning ska finnas.  

 

 Den enskilde ges möjlighet till social gemenskap för att få en strukturerad vardag 

och för att förebygga isolering.  

 behovet av att vistas i en lokal med begränsad yta ska finnas.  

 behovet av att få social gemenskap pga. begränsade sociala kontakter ska finnas. 

 behovet av att vistas i mindre grupp än 8 pers. ska finnas.  

 

KORTTIDSVISTELSE  

Korttidsvistelse kan beviljas av flera olika orsaker, då behovet inte för tillfället kan 

tillgodoses i ordinärt boende. Korttidsvistelsen skall alltid beviljas under en begränsad tid, 

undantaget är dock vård i livets slutskede.  

Prövningsgrunder  

 Den sökandes anhörigvårdare har behov av akut, planerad eller regelbunden 

avlastning.  
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 Den sökande har i samband med utskrivning från sjukhus behov av fortsatt 

omvårdnad/träning eller utredning om hjälp i hemmet eller särskilt boende.  

 

 Den sökande har behov av enstaka eller regelbundna vistelser för att träna för att 

bibehålla sina funktioner.  

 

 Den sökande har svåra sociala problem och/eller lever i ett socialt 

missförhållande/misär.  

 

 Den sökandes hälsotillståndhar försämrats men den sökande behöver inte 

akutsjukvård eller annan vård i landstingets regi.  

 

SÄRSKILT BOENDE  

Kommunens särskilda boende består av trygghetsboende, omvårdnadsboende och 

demensboende  

Vid ansökan och utredning om särskilt boende ska anhörigperspektivet beaktas.  

Huvudinriktningen är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma. När den 

enskilde har varaktiga och omfattande behov av omvårdnads- och sjukvårdsinsatser eller 

har behov av tillsyn, trygghet och säkerhet och detta inte längre kan tillgodoses i ordinärt 

boende, finns möjlighet att flytta till en särskild boendeform.  

Den enskilde ska ha en klar och uttrycklig önskan om att så snart som möjligt få flytta till 

en särskild boendeform.  

Det är viktigt att inte endast se till det fysiska behovet vid en bedömning om särskilt 

boende, utan att hemvårdsinsatserna kan anses uttömda om man trots talrika 

tillsynsbesök på dag, kvälls- och nattetid fortfarande har en otrygghet och 

ensamhetsproblematik.  

 

Prövningsgrunder  

 Den enskilde har ett stort och varaktigt hjälpbehov och bedömning görs att annan 

hjälp inte kan tillgodose den enskildes behov.  

 

 Den enskilde har ett stort och varaktigt hjälpbehov, kombinerat med att han/hon 

inte kan påkalla hjälp alternativt påkallar hjälp oavsett om det föreligger ett 

hjälpbehov eller inte.  
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 Den enskilde har ett stort och varaktigt hjälpbehov kombinerat med att den 

sökande uttrycker stark oro, stör grannar/anhöriga och/eller är en fara för sig själv. 

Tillräcklig tillsyn eller tillräckliga trygghetsskapande åtgärder bedöms ej kunna 

åstadkommas. Personen uppvisar ett varaktigt dement beteende och/eller har en 

demensdiagnos.  

 

 Personer som har ständig oro och/eller ensamhetsproblematik. Den enskilde har 

ett stort och varaktigt hjälpbehov, men inte nödvändigtvis ett omfattande fysiskt 

hjälpbehov. Tyngdpunkten för insatserna kring det särskilda boendet ska ligga vid 

att motverka oro, ensamhet och isolering. Planerade insatser biståndsbedöms. 

 

Prioriteringsgrunder  

Vid brist på bostad i särskild boendeform, anvisas den som för tillfället har det största 

behovet vid en helhetsprövning. I denna helhetsprövning ingår även kommunalekonomisk 

hänsyn.  

Den som efter dom i förvaltningsrätt, eller högre instans har fått rätt till särskilt boende ska 

dock erbjudas först. Har fler personer fått rätt skall de erbjudas ett särskilt boende efter 

domens datum.  

 

ANHÖRIGSTÖD  

Hjälp i hemmet  

Kan beviljas om den sökandes anhörig, som vårdar eller stödjer den enskilde, har behov 

av avlastning.  

Avlösning i hemmet  

Med avlösning i hemmet menas att i första hand personal från hemvården finns i hemmet 

istället för den anhörige som vanligtvis tillgodoser omvårdnadsbehovet.  

Avlösning i hemmet kan beviljas för att anhöriga ska få möjlighet att uträtta ärenden, 

deltaga i olika aktiviteter, umgås med vänner eller koppla av.  

Insatsen beviljas utifrån den anhöriges behov, vid enstaka eller regelbundet 

återkommande tillfällen.  

Kommunen har rätt att verkställa beslutet, om särskilda skäl föreligger och behovet 

tillgodoses, i annan form än i hemmet.  

Omfattning: Maximalt 12 timmar/kalendermånad  
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Dagverksamhet  

Kan beviljas om den sökandes anhörig, som vårdar eller stödjer den enskilde, har behov 

av regelbunden och planerad avlastning.  

Dagverksamhet med demensinriktning  

Kan beviljas om den sökandes anhörig, som vårdar eller stödjer den enskilde, har behov 

av regelbunden och planerad avlastning.  

Korttidsvistelse  

Kan beviljas om den sökandes anhörig, som vårdar eller stödjer den enskilde, har behov 

av akut, planerad eller regelbunden avlastning.  

 

ANSÖKAN FRÅN ENSKILD I ANNAN KOMMUN 

2 kap.8 §  

”En person som önskar flytta till en annan kommun får ansöka om insatsen i den 

kommunen om han eller hon 

1. Till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt 

behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i 

den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas”. 

Det förhållandet att sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid 

prövning av en sådan ansökan.  

Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som 

inflyttningskommunen kan behöva för att pröva ansökan.  

 

ÖVERLÄMNA TILL VERKSTÄLLIGHET 

När myndighetshandläggaren har fattat beslut om insats ska ett uppdragsdokument 

omgående skickas till verkställighet.  

Verkställigheten ansvarar för att upprätta en genomförandeplan. Senast två veckor efter 

att insatsen har verkställts skall en genomförandeplan ha upprättats samt gjorts tillgänglig 

för myndighetshandläggarna. 
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Beviljade insatser i form av hjälp i hemmet verkställs i regel av hemvårdens personal. Det 

finns varken i lag eller förarbeten stöd för att en enskild har rätt att kräva att hemtjänsten 

ska utföras av anhöriga. Socialnämnden i Tibro kommun undviker att använda sig av 

anhöriganställning. Detta för att garantera god kvalité i vården samt god kvalité i arbetet 

med dokumentation och uppföljning. Vidare finns det flera risker kopplade till användning 

av anhöriganställningar: 

 Anhöriganställningar medför en arbetsmiljörisk då det i regel innebär ensamarbete 

 Anhöriganställningar medför en ökad risk att brukaren och den anställd hamnar i 

en beroendesituation till varandra. Särskilt problematiskt är detta givetvis om det 

förekommit våld inom relationen. 

 Användandet av anhöriganställningar riskerar att minska kommunens 

ansträngningar att anställa personal som är flerspråkiga och med olika bakgrund. 

 Anhöriganställningar riskerar att motverka integration då den som är anställd går 

miste om att vara del i en arbetsgrupp. 

 Den som är anhöriganställd saknar ofta utbildning inom vård- och omsorg vilket i 

sin tur innebär att den enskilde riskerar att få insatser av lägre kvalité. 

Då en enskild har önskemål om anhöriganställning informerar myndighetshandläggaren 

den enskilde och anhöriga om att beviljade insatser generellt genomförs av hemvårdens 

personal. Myndighetshandläggare beviljar enbart den enskildes behov av insatser. 

Verkställaren har ansvar för att informera den enskilde och anhöriga hur insatserna 

kommer att verkställas. 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 


