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1 Bakgrund

Processen med verkställighet startar med att den enskilde får ett 
biståndsbeslut. När beslut om insats fattats av biståndshandläggare ska 
utförandet överlämnas till de som ska verkställa beslutet. Det är 
biståndshandläggaren som avgör vilken information utföraren behöver för 
att genomföra insatser. Informationen ska finnas i det uppdrag som skickas 
till utföraren.

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet ska verkställas i enlighet med 
beslut (beställning). Den enskilde ska kontaktas av berörd verksamhet innan 
insatser påbörjas. Alla insatser ska så långt så möjligt planeras tillsammans 
med den enskilde och/eller legal ställföreträdare för att möjliggöra 
delaktighet och inflytande.

Huvudregeln är att beslut enligt socialtjänstlagen ska verkställas omedelbart 
med vissa förbehåll. Det anses dock inte rimligt att kommunen alltid ska 
kunna tillhandahålla ett visst bistånd omedelbart. Verkställigheten ska 
istället ske inom skälig tid. Vad som bedöms som skälig tid får avgöras från 
fall till fall. Vid akuta behov ska verkställaren påbörja insatserna omgående.

1.1 Definitioner

1.1.1 Vistelsebegreppet

Kommunen har ansvar för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och
stöd de behöver. Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som
vilar på andra huvudmän.

Om det framkommer att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar
för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till
akuta situationer. Vistelsekommunen är dock skyldig att på begäran bistå
bosättningskommunen med den utredning som bosättningskommunen
behöver för att pröva den enskildes behov av hjälp och stöd samt verkställa
bosättningskommunens beslut. Bosättningskommunen ska ersätta
vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna enligt den ersättningsnivå
som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

1.2 Syfte

Syftet med riktlinjen är i huvudsak skapa tydlighet och enhetlighet inom 
verkställigheten av biståndsbedömda insatser inom vård och omsorg. Här 
beskrivs också vilka insatser som vanligtvis beviljas.

2 Regelverk

Socialtjänstlagen
Förvaltningslagen
Äktenskapsbalken
Föräldrabalken
Kommunallagen
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3 Ansvar

Nämndens ansvar för att
• besluta om styrdokument gällande socialtjänst

Områdeschef ansvarar för att
• dagligen kontrollera om biståndsinsatser blivit beställda i 

verksamhetssystemet och verkställa dessa insatser
• uppdraget tas emot och verkställs i verksamhetssystemet
• säkerställa att genomförandeplan finns och följs upp

Planerare inom hemtjänsten ansvarar för att
• planera verkställda insatser inom hemtjänsten
• planera in så att genomförandeplan i hemtjänsten kan upprättas och 

följas upp

Baspersonal ansvarar för att
• utföra verkställda insatser på ett korrekt och säkert sätt som 

säkerställer att den enskilde uppnår en skälig levnadsnivå
• upprätta genomförandeplaner enligt gällande rutiner för social 

dokumentation
• återkoppla till ansvarig chef synpunkter och klagomål på verkställda 

insatser
• återkoppla till ansvarig biståndshandläggare synpunkter på 

avvikelser från omfattning av verkställda insatser
• rapportera avvikelser SoL och HSL gällande beslutade och 

verkställda insatser

4 Socialtjänstprocessen

Socialtjänstprocessens har olika huvuddelar där både myndighet och 
verkställighet ansvarar för olika och några gemensamma delar, se 
nedanstående figur. Processerna består av aktiviteter som ska vara 
standardiserade och som i sin tur består av rutiner.

Myndighet ansvarar för nedanstående blå huvuddelar:
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Verkställighet ansvarar för nedanstående gula huvuddelar:

5 Metod

5.1 Möte aktualisera behov

Inkommet uppdrag
När brukaren blir beviljad insats lämnas beslut som en beställning med ett 
uppdrag där omfattning och mål förtydligas till ansvarig områdeschef. Alla 
insatser ska vara verkställda snarast möjligt.

Kontakt tas av verkställigheten med den sökande eller legal företrädare 
snarast möjligt. Verkställandet av de olika insatserna inom hemtjänst sker 
alltid i samråd och i dialog med den enskilde och/eller företrädaren.

Uppstartsmöte särskilt boende
Områdeschef kallar till ett uppstartsmöte där deltar brukare, anhörig/god 
man utsedd kontaktpersonal deltar och vid behov annan funktion. Mapp 
med information om boendet och verksamheten lämnas ut.

Syftet med uppstartsmötet är att fastställa vilket behov och önskemål 
brukaren har på insatsen, informera om verksamheten och tydliggöra 
förväntningar samt skapa en första kontakt.

5.2 Genomförandeplan

Vid all verkställighet ska stor vikt läggas vid den enskildes rätt till 
delaktighet, inflytande och självbestämmande. Det innebär att brukaren är 
delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplanen.

Genomförandeplanen är ett verktyg för detta och ska upprättas inom 2 
veckor och följas upp 1:a gången inom 3 månader och därefter vid behov 
eller inom 6 månader.

Anhöriga/god man kan vara delaktig om brukaren samtycker.

5.3 Genomförande av insatsen

Insatsen ska genomföras utifrån den enskildes behov, önskemål och 
delaktighet som framgår i genomförandeplanen. Målet med insatsen är att 
den enskilde ska känna trygghet och självständighet utifrån sina 
förutsättningar. Insatsen ska kompensera för svårigheterna i den dagliga 
livsföringen och stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv.

5.3.1 Dokumentera

• Utförande av beslut inom SoL dokumenteras i verksamhetssystemet 
Procapita.
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• Dokumentation sker av insatser och åtgärder som krävs i ärendet 
samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

• Handlingar/dokument som rör personliga förhållanden ska förvaras 
så att obehöriga inte har tillgång till dem.

• Den enskilde har rätt att ta del av dokumentationen. God man och 
legal företrädare kan ha rätt utifrån uppdrag och i vissa fall 
samtycke.

• Framtagen brukarpärm ska finnas hos brukare, där så är möjligt, 
med information om genomförandeplan, kontaktuppgifter till 
verksamheten, levnadsberättelse och uppgifter utifrån HSL.

5.4 Uppföljning av insatsen
• Målet är att verkställighet, kontaktpersonal ska göra en uppföljning 

av insatsen i samband med uppföljning av genomförandeplanen, 
vilket bestäms i varje ärende och normalt görs 1:a gången inom tre 
månader och därefter vid behov eller inom sex månader.

• Den enskildes behov kan ha förändrats och insatsen samt 
genomförandeplanen kan därmed behöva revideras.

• Omprövningen kan även ske om förändring skett av de 
förutsättningar som legat till grund för beslutet.

• Verkställighetens personal inom hemtjänsten ska meddela förändrat 
behov till biståndshandläggare.

5.5 Åtgärda eller avslut

5.5.1 Åtgärda insatsen

Genomförandeplanen revideras utifrån ändrade behov.

5.5.2 Avsluta insats

• Det är biståndshandläggaren som avslutar ett biståndsbeslut och 
ansvarar för att informera eller återkoppla till verkställigheten.

• Verkställigheten kan inte avsluta beslut om insatser.
• Om den enskilde inom hemtjänsten inte längre önskar hjälp eller inte 

vill ta emot hjälp ska biståndshandläggaren kontaktas omgående. 
Verkställigheten inom hemtjänsten kan fatta beslut om minskning av 
insatser, vid till exempel om en enskild väljer att avsluta en insats på 
en lördag för att inte få besök på söndagen, då ingen på bistånd är i 
tjänst, men ska informera biståndshandläggare när minskning 
genomförts.

• Ansvarig sjuksköterska avslutar HSL insats.
• Om den enskilde tackar nej till erbjuden insats kan detta i vissa fall 

bedömas som om behovet inte kvarstår. Ärendet aktualiseras då åter 
hos biståndshandläggare.

• Områdeschef avslutar verkställigheten inkl dokumentationen i 
Procapita.
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6 Verkställighetens insatser

6.1 Serviceinsatser inom hemtjänsten

6.1.1 Städ

Det som normalt kan ingå i städning är:
Rum och hall: Dammtorkning, dammsugning, vädring av mindre mattor 
samt torkning av golv. Större möbler flyttas inte.

Badrum och toalett: Rengöring av handfat, toalett, badkar/duschkabin, 
avtorkning av spegel samt torkning av golv.

Kök: Avtorkning av spis, diskbänk, skåpluckor, dammtorkning, 
dammsugning, vädring av mindre mattor samt golvtorkning. Invändig 
rengöring, kyl, frys, ugn, mikrougn m.m. vid behov.

Under två tillfällen på ett år kan städinsatsen även omfatta moment som 
invändig rengöring av frys och spisfläktsfilter samt fönsterputsning och 
gardinbyte. Dessa moment ska rymmas inom ramen för beviljad insats 
vilket innebär att den enskilde får avstå ett städningstillfälle om man önskar 
något av dessa moment.

Avgränsning
Den enskilde ska tillhandahålla städutrustning som är godkänd ur 
arbetsmiljösynpunkt innefattande; dammsugare, mopp med ställbart skaft, 
spann, rengöringstrasor samt rengöringsmedel. I annat fall kan städning helt 
eller delvis inte utföras.

I hemtjänstens uppdrag ingår inte arbete i trädgård, sopsortering till 
återvinningsstation, blomsterskötsel, putsning av silver, kristallkronor och 
dylikt, städning av källare, vindsutrymmen och andra utrymmen som den 
enskilde sällan/aldrig utnyttjar eller snöskottning.

Sanerings- och flyttstädning ingår inte i hemtjänstens uppdrag. Den enskilde 
måste själv stå för kostnaden för denna form av städning.

Städning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan 
vuxen som kan utföra städningen. Undantag kan ske i de fall en person 
vårdas av den person denne lever tillsammans med. I dessa fall kan städning 
beviljas för att avlasta den anhörige.

6.1.2 Tvätt/klädvård

Tvätt utförs av kläder och sänglinne för personligt bruk. I insatsen ingår 
strykning av gångkläder och insortering i skåp/garderob. Tvätt sker i första 
hand i hemmet men om det inte är möjligt kan det ske i gemensam 
tvättstuga.

Avgränsning
Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel.
Tvätt utförs av kläder, sänglinne och dylikt för personligt bruk.
Handtvätt och mangling utförs inte.
Strykning utförs vid behov av ett fåtal klädesplagg t.ex. skjorta, klänning.
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6.1.3 Inköp av dagligvaror

Hemtjänsten tar emot beställning av den enskilde och hjälper vid behov till 
med att skriva notan. Beställning lämnas enligt lokal rutin till butik som 
plockar ihop beställda varor och skickar faktura till den enskilde. AME 
hämtar varorna och levererar hem till den enskilde. Vid behov ingår hjälp att 
ställa in varor i kylskåp och skafferi. Se även rutin Varuhemsändning.

Avgränsning
Tillfälligtvis kan inköp göras av hemtjänstpersonal enligt lokal rutin, t.ex. 
innan betalningsrutin kommit igång eller vid speciella behov.

6.1.4 Matdistribution

Hemtjänsten tar emot beställning av portioner och AME sköter leveransen 
till den enskildes bostad. Endast helportioner distribueras och matlådor får 
inte sättas utanför den enskildes bostad, utan då ska de levereras genom 
hemtjänsten. Se även rutin Matdistribution.

Avgränsning
Matdistribution avser endast leverans av kall mat från kommunens 
tillagningskök vid två tillfällen per vecka.

6.1.5 Trygghetslarm

För att få trygghetslarm måste hemtjänsten få kvittera ut nyckel om inte 
nyckelfri låsfunktion finns. Vid varje larm görs en bedömning om det finns 
behov av besök av hemtjänst personal. Alla larm leder inte till besök av 
hemtjänstpersonal. Vissa larm löses genom telefonsamtal eller annan digital 
kommunikation. Inställelsetid för larm är 60 minuter.

Trygghetslarmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras med en 
knapptryckning. Larmet går direkt till en larmcentral, som kontaktar 
hemtjänsten, dygnet runt. Se även rutin Trygghetslarm.

Hemtjänst har Iloq som är ett mekaniskt nyckelsystem som installeras hos 
den enskilde för att underlätta och säkra nyckelhanteringen vid insatser och 
vid larm.

Avgränsning
Säkerhetskedja eller liknande får inte användas hos enskilda som är 
beviljade trygghetslarm.

Trygghetslarmet är inte ett servicelarm för att be om enklare tjänster, utan 
ska endast användas vid allvarliga situationer som den enskilde inte kan lösa 
själv. Larmet ersätter inte SOS 112 för akut vård.

Om HSL insats ej finns hos den enskilde ska ordinarie vårdinrättningar 
kontaktas och vid behov 112. När det gäller larm och personer som inte har 
hemsjukvård så kan personal ringa kommunens ssk för rådgivning men 
man kan inte förvänta sig att ssk tar ansvar för situationen eller gör 
hembesök utan då är det ordinarie vård som gäller t.ex. via 1177 eller 
akuten.
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6.1.6 Tillsynsbesök/trygghetsbesök

Tillsyn kan ske i första hand genom i form av digital lösning som 
exempelvis kameratillsyn. Tillsyn kan vid behov utföras i form av besök 
alternativt telefonkontakt, dvs. hemtjänstpersonalen ringer den enskilde på 
avtalade tider. Om den enskilde inte svarar vid telefonkontakt ska 
hemtjänsten kontrollera orsaken till detta och vidta åtgärder.

Avgränsning
I insatsen ingår inte planerad aktiv hjälp.

6.2 Omvårdnadsinsatser inom hemtjänst

6.2.1 Personlig omvårdnad

Personlig hygien.
Personlig hygien innefattar hjälp med övre och nedre hygien, tand- och 
munvård, öronvård, kamning, smörjning, rakning och rengöring av 
glasögon och hörapparat, rengöring av protes eller hjälpmedel och liknande.

På- och avklädning.
Stöd med daglig klädsel inkl. skor och ytterkläder. Att lägga fram kläder och 
skor ingår också i denna insats.

Förflyttningar
Stöd ges i samband med förflyttningar. Förflyttning kan även innebära stöd 
och hjälp till och från stol och säng eller vändning i sängen och sker 
vanligtvis vid planerade besök under hela dygnet.

Toalettbesök
Stöd i samband med toalettbesök/byte av inkontinensskydd och tömning av 
kateterpåse/stomipåse sker vanligtvis vid planerade besök under dygnet. 
Hjälp med nedre hygien i samband med toalettbesöken ges vid behov. I 
toalettbestyr ingår tömning av kateter- och/eller stomipåse för vårdtagare 
där detta är aktuellt.

Frukost/mellanmål/kvällsmat: Stöd i samband med att ordna med frukost, 
mellanmål och/eller kvällsmat. Insatsen kan innefatta hjälp med tillredning 
av enklare måltid, duka, ställa fram och diska, hjälp med intag av måltiden, 
eller att personal finns närvarande under tiden som måltiden intas av den 
enskilde själv. Den kan även innefatta hjälp med att förbereda inför 
huvudmåltid, t.ex. att skala potatis/grönsaker och ta upp mat ur frysen.

Bäddning
Stöd i samband med bäddning, lägga på överkast samt bädda upp. Byte av 
sängkläder ingår vid behov och utförs vanligtvis varannan vecka.

Praktiska sysslor
Samordnas i första hand med andra insatstillfällen. Här kan ingå hjälp med 
att ta ut sopor, dra ut och ta in soptunna vid tömning, ta in tidningen/posten, 
vattna blommor,  underhållsstädning/uppsnyggning (t ex torka av spill, 
rengöring av toalett/tvättställ, torka av rollator och dylikt för att säkerställa 
en viss hygienisk standard).  Även hjälp vid behov med att gå igenom post 
och ringa viktiga samtal såsom till läkare eller färdtjänst. Gällande husdjur 
se separat rubrik nedan.
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Avgränsning
Förflyttningar
Om den enskilde nekar till att hjälpmedel används, ges stöd och hjälp till 
den enskilde efter de förutsättningar som finns enligt områdeschefens 
bedömning utifrån arbetsmiljölagen.

Personlig vård
Den enskilde ska tillhandahålla alla hygienartiklar som behövs för att 
insatsen ska kunna utföras. I annat fall kan insatsen helt eller delvis inte 
utföras. Nagelvård kan vid behov hänvisas i komplicerade fall (t.ex. vid 
svårinställd diabetes med dålig cirkulation) till specialister. Vid behov kan 
personal vara behjälpliga med att förmedla kontakt med fotvårdsspecialist.

Källsortering av sopor/övriga småsysslor
Den enskilde ansvarar för att sortera sina sopor rätt. Hemtjänstpersonalen 
ansvarar för att lägga soporna i rätt behållare/kärl. I det fall kärlen inte är 
placerade på avsedd plats ombesörjer den enskilde själv att transportera dem 
dit. Den enskilde kan köpa denna tjänst av tekniska förvaltningen i 
kommunen. Transport av sopor till återvinningsstationer utförs inte.

Husdjur/sällskapsdjur: Insatsen samordnas i samband med andra 
insatstillfällen och inom ramen för redan beviljad insats. Här kan ingå att ge 
husdjuret mat och vatten samt ge den enskilde förutsättning att sköta 
kattlåda. Rastning av husdjur ingår ej.

6.2.2 Hjälp vid måltid (ej matdistribution)

Det kan innefatta stöd och uppmuntran att äta. Matning, sällskap under hela 
måltiden eller en stund i början av måltiden för att stimulera lusten att äta 
kan ingå. Även hjälp att bereda, framduka, iordningställa, finfördela, 
uppvärma mat samt tillreda enklare måltider. Hjälp med diskning av den 
enskildes disk och att rensa gammal mat i kylskåp utförs vid behov.

Avgränsning
Mat- och dryckesvaror, diskmedel och hygienartiklar tillhandahålls av den 
enskilde. Matlagning ingår inte i insatsen utan tillgodoses genom färdiga 
matlådor från affär eller Matdistribution (se punkt 6.1.4).

6.2.3 Dusch

Personer som helt eller delvis behöver hjälp och stöd i samband med dusch. 
Stöd och hjälp ges efter individuellt behov och vilka moment som ska ingå 
beskrivs i genomförandeplanen.

I dusch kan det ingå hårvård (såsom kamning, rullning, föning av hår), 
kroppsvård (ex. hjälp med att smörja med mjukgörande kräm) samt enkel 
nagelvård (gäller även diabetiker om nagelvården kan utföras på ett säkert 
sätt). Uppsnyggning av duschutrymmet efter dusch, att ta fram rena kläder.

Avgränsning
Den enskilde ska tillhandahålla alla hygienartiklar som behövs för att 
insatsen ska kunna utföras. I annat fall kan insatsen helt eller delvis inte 
utföras.
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6.2.4 Egenvård

Om en insats bedöms som egenvård av ordinatör ansöker den enskilde om 
SoL-insats om det behövs stöd i utförande av insatsen. Det är ordinatör som 
ansvarar för att det finns instruktioner för om det är delar av, eller hela 
insatsen som ska utföras med stöd av personal. Ordinatör ansvarar även för 
att informera personal om hur stödet ska utföras. Egenvården utförs sedan 
av personal enligt beslut från handläggare.

6.3 Övriga insatser inom hemtjänsten

6.3.1 Aktivering

Aktivitet kan t.ex. vara ett samtal över en kopp kaffe, lösa korsord, titta i 
fotoalbum, läsa högt, utevistelse, promenad. Aktivitet kan bidra till 
utveckling av det sociala nätverket via t.ex. öppna träffpunkter, förenings- 
och ideell verksamhet. Målsättningen med insatsen är bl.a. att utöka den 
enskildes möjlighet till sociala aktiviteter och/eller att kunna behålla 
alternativt förbättra den enskildes fysiska status.

6.3.2 Ledsagning

Hemtjänstgruppen meddelar antal utförda timmar per månad till 
avgiftshandläggaren. Stöd och hjälp ges efter behov och vilka moment som 
ska ingå beskrivs i genomförandeplanen.

Ledsagning avser att medverka till att människor, som inte utan hjälp kan 
delta i aktiviteter utanför hemmet, ska kunna bryta isolering och delta i 
samhällslivet. Insatsen innebär att personal följer den enskilde till och från 
vald aktivitet/samhällsaktör/sällaninköp eller motsvarande.

Aktiviteter ska i huvudsak vara planerade och återkommande och avse 
aktiviteter i den enskildes närmiljö. Insatsen beviljas max två tillfällen i 
veckan och max åtta timmar per månad, förlagt under vardagar och dagtid. 
Timmar som inte används en månad kan inte flyttas över till nästa månad.

Avgränsningar
Omvårdnad och medicinska insatser ingår inte i ledsagningen. Viss praktisk 
hjälp ingår som till exempel toalettbesök.
Den enskilde ska meddela planeraren/områdeschefen med minst en veckas 
framförhållning vid behov av ledsagning.
Ledsagning ersätter inte utevistelse.
Transport ingår inte. Den anordnas av den enskilde men hemtjänsten kan 
vid behov vara behjälplig med att beställa färdtjänst/sjukresor.

6.3.3 Post och bankärenden

Utförs av hemtjänstpersonal, om möjligt i kombination med andra uppdrag.

Avgränsning
Normalt hanterar personal inom hemtjänsten inte kontanter. Om personal 
undantagsvis behöver hantera kontanter eller betala räkningar via 
internetbank görs detta efter beslut av områdeschef.
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6.3.4 Avlösning i hemmet

Hemtjänstpersonal avlöser en anhörig som vårdar eller stödjer närstående i 
bostaden. Vid kontinuerlig avlösning så kontaktar planerare anhörig för 
planering av insatsen. Insatsen utförs under vardagar mellan kl 7.30 och 
21.30.

Avgränsning
Önskemål om avlösning med kort varsel kan endast erbjudas i mån av 
personaltillgång. Timmarna kan inte sparas från en månad till annan.

6.3.5 Kontaktperson

Syftet med insatsen är att bryta isolering och ge ökade möjligheter till 
kontakter. Kontaktpersonen kan vara behjälplig i personliga angelägenheter.

Kontaktpersonen ska stötta den enskilde att komma i kontakt med andra 
människor och komma ut i samhället.

6.4 Särskilt boende
Personer med ett omfattande vård- och omsorgsbehov under hela dygnet, 
vilket ej kan tillgodoses på annat sätt t.ex. genom hemtjänstinsatser. 
Alternativt när behovet av insatser är av sådan omfattning att det är orimligt 
att ålägga kommunen att tillhandahålla dessa i ordinärt boende.

I Eda kommun finns två former av särskilt boende:
• Somatiskt boende
• Boende för personer med demenssjukdom

Den enskilde får besked om erbjudet boende enligt gällande rutin In- och 
utflyttning i särskilda boenden enligt SoL.

Anvisat särskilt boende informerar den enskilde/närstående/legal företrädare 
om gällande regler avseende in/ utflyttning, se rutin för in och utflyttning 
till särskilt boende. In/utflyttning i särskilt boende sker i överenskommelse 
med områdeschef, när ledig plats finns att erbjuda för att platser inte ska stå 
tomma.

Vilka insatser som den enskilde är i behov av under vistelsen på särskilt 
boendet och hur dessa ska utformas regleras genom en individuell 
genomförandeplan som upprättas av kontaktpersonal i samråd med den 
enskilde/närstående/legal ställföreträdare. Kontaktpersonal följer upp 
genomförandeplanen minst två gång per år eller oftare vid behov. Se rutin 
för dokumentation SoL.

Om den enskilde erbjuds annat boende än det önskade kan den enskilde 
välja mellan att:

• acceptera det erbjudna boendet.
• tacka nej till erbjudandet och fortsätta bo hemma med beaktande av 

vad som kan anses vara rimlig hjälpnivå. Om den enskilde vistas på 
korttidsplats och tackar nej till särskilt boende måste den enskilde 
vänta på särskilt boende i den ordinarie bostaden. I så fall äger 
kommunen rätt att ompröva behovet av samtliga beviljade insatser.

• om den enskilde tackar nej med motivering att behov inte längre 
föreligger, ska ärendet avslutas och ny ansökan får göras om/när 
behov uppstår igen.
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6.4.1 Parboende

I Eda finns några större lägenheter på särskilt boende. Vid parboende 
erbjuds antingen boende i samma lägenhet eller i en varsin separat lägenhet.

Det är nödvändigt att den som ansöker om och erbjuds parboende ges 
ordentlig information före inflyttning, vilket görs av biståndshandläggare 
och områdeschef för aktuellt boende.

Den som är medboende har inte beslut om bistånd till särskilt boende och 
har inte beviljats några insatser. För att det ska fungera praktiskt både för 
den medboende och för det särskilda boendet gäller följande:

Mat och måltider
Den som är medboende betalar för mat på det särskilda boendet mot en 
avgift motsvarande den matkostnad som gäller för biståndsbedömda 
personer med heldygnsomsorg.

Tvätt och städning
Personalen på det särskilda boendet är dimensionerad efter dem som bor där 
med biståndsbeslut. Den medboende ska i huvudsak ta hand om sig själv 
som om det hade varit i ett ordinärt boende. Det innebär att den medboende 
själv ska ta hand om städning och om tvätt. Eftersom badrummen i särskilda 
boenden inte är utrustade med tvättmaskiner kan boendets gemensamma 
tvättstuga användas. Den medboende ska även bidra med städning i den 
gemensamma lägenheten

Hemtjänst
Om den medboende behöver hemtjänst görs en ansökan hos en 
biståndshandläggare som utreder behovet. Efter utredning och beslut 
beställs hemtjänstinsatsen av det särskilda boendet. Den enskilde betalar 
avgift enligt hemtjänsttaxan. Det innebär att handläggningen sker på samma 
sätt som i ordinärt boende.

Hälso- och sjukvård
Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av 
kommunen bor i särskilt boende. Den medboende omfattas inte av 
kommunens skyldighet att erbjuda insatser enligt HSL utan den medboende 
söker hälso- och sjukvård av primärvården.

Provboende
Den medflyttande rekommenderas att under en tremånadersperiod provbo i 
det särskilda boendet för att känna efter om det är en form som fungerar för 
båda parter innan definitivt beslut tas och det ordinära boendet avvecklas. 
Det innebär att under provboendetiden skrivs hyreskontraktet med den som 
har biståndsbeslutet. Den medboende betalar ingen hyra till det särskilda 
boendet utan behåller, och betalar hyra, för sitt ordinära boende. Under 
provboendetiden betalar den medboende avgift för mat.

Avgifter
Den medboende betalar för mat och hyra. Om det blir aktuellt med 
hemtjänst för den medboende betalas avgift enligt hemtjänsttaxan.

Biståndsbehovet upphör
Redan vid inflyttning ska den medboende informeras om vad som händer 
om biståndsbehovet upphör genom att den biståndsbedömda avlider eller att 
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insatsen upphör av andra skäl. Den medboende ska då lämna lägenheten på 
det särskilda boendet och skaffa bostad på ordinarie bostadsmarknaden. 
Genom särskild överenskommelse, mellan vård och stöd och Eda 
bostadsbolag, kan den medboende erbjudas lägenhet hos Eda bostadsbolag.

Hyreskontrakt
Hyreskontrakt för särskilt boende utformas i enlighet med hyreslagen och 
rekommendationer från SKL.

Dokumentation
Regler för dokumentation under genomförande av beslutade stödinsatser 
avser inte den medboende personen. Om den medboende har egna beslutade 
biståndsinsatser som utförs i det särskilda boendet sker dokumentation i en 
egen personakt. Däremot kan den medboende i vissa situationer behöva 
omnämnas i den andra personens dokumentation.

6.5 Korttidsplats/växelvård

Områdeschefen ansvarar för planering av den enskildes perioder på 
korttidsboendet. Se även rutin för Korttidsplats/växelvård inom vård och 
omsorg.

Om behovet av korttidsplats inte kvarstår hela perioden ska insatsen 
avslutas innan tiden gått ut.

Kontaktpersonal utarbetar i samråd med den enskilde/närstående/legal 
ställföreträdare en individuell genomförandeplan avseende insatser under 
korttidsvistelsen/växelvården. Kontaktpersonal följer upp 
genomförandeplanen efter behov.

Vid vistelse på korttidsplats ska uppföljning av vistelsen och planering för 
framtida insatser göras om behov av detta finns. Vid uppföljningsmöten ska 
samtliga medverkande vara väl förberedda för att möjliggöra en snar 
hemgång.

6.6 Dagverksamhet med demensinriktning

Personal på den dagliga verksamheten planerar vistelsen tillsammans med 
den enskilde och närstående/god man och en genomförande plan upprättas. 
Hur ofta och hur länge den enskilde befinner sig på daglig verksamhet beror 
på individens behov. Se även rutin för Dagverksamhet med 
demensinriktning.

7 Övrigt

7.1 Sekretess
Uppgifter om den enskilde är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut till 
annan än denne utan samtycke.

7.2 Husdjur/sällskapsdjur/Lex Maja

Lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen 10 kap §20 innebär att den 
som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i 
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sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta 
sekretessen. I det fall en situation uppstår och djur far illa eller står utan 
omsorg på grund av sjukdom, inflytt till särskilt boende eller dödsfall hos 
vårdtagare och ingen annan åtar sig ansvaret för djuret ska vårdpersonalen i 
samråd med områdeschef kontakta länsstyrelsen och avdelningen för 
djurskydd.

Personer som helt eller delvis behöver stöd för sin personliga omvårdnad i 
ordinarie boende. I de fall en vårdtagare har ett djur sedan tidigare och 
anhöriga eller annan inte kan hjälpa till kan viss omsorg om djuret 
tillhandahållas. Vårdtagaren är dock alltid själv ytterst ansvarig för sitt djur 
vad gäller tillgång till mat, omsorg och motion mm. Personalen kan vara 
behjälplig med att ge enstaka husdjur mat och vatten (Gäller ej större djur 
som till exempel kor, hästar eller får mm.) samt vara behjälplig så att 
vårdtagaren självständigt kan göra rent kattlåda. Det är under förutsättning 
att det kan göras utifrån ramen för redan beviljad insats.

Promenader med djur samt in och uttagning till rastgård eller lina utförs inte 
av personalen inom hemtjänst utan vårdtagare hänvisas till andra aktörer 
som utför detta. I det fall djuret upplevs som hotfullt eller aggressivt utförs 
inte insats riktat till djur. Omsorg om djur då vårdtagare inte finns i hemmet 
till exempel vid akut sjukhusvistelse utförs ej då hemtjänstpersonal inte går 
in i hemmet om vårdtagaren inte är hemma. Vårdtagaren hänvisas till att 
tillgodose djurets behov till exempel med hushållsnära tjänster, 
hund/kattpensionat mm. Om personal i en akut situation behöver hantera 
djur tas beslut av områdeschef. Viktigt att i genomförandeplanen 
dokumentera vilka personer som kan ta hand om djuret vid behov samt 
informera om att vid inflyttning till särskilt boende kan ej djur medfölja.

7.3 Uppvärmning av bostad hemtjänsten
Uppvärmning av bostaden ligger på den enskilde/fastighetsägarens ansvar. 
Vårdtagaren ska säkerställa att värme och varmvatten finns tillgängligt.

Vid exempelvis vedeldning ansvarar vårdtagaren själv för att ved finns 
tillgängligt samt för att utförande av vedeldning sker. Om vårdtagare inte 
klarar hanteringen ska en alternativ befintlig värmekälla användas. 
Biståndshandläggare värderar inte eventuella ekonomiska eller andra 
konsekvenser för vårdtagaren.

Normalt hanterar inte personal inom hemtjänst hantering av ved och eldning 
eller motsvarande värmekälla. Om personal i en akut situation behöver 
hantera ved eller motsvarande tas beslut av områdeschef.

7.4 Dubbelbemanning hemtjänst

Om den enskilde har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand och en 
medarbetare har svårt att vara den enskilde behjälplig, kan hjälp av två 
personer bedömas av arbetsterapeut/fysioterapeut.

Vid flyttningar med hjälp av personlyft i ordinärt boende bedömer 
förskrivaren om förflyttningen måste ske med hjälp av två personal.

Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl beslutas av områdeschefen och skälen 
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ska dokumenteras.

Kvällar, helger och nätter kan tjänstgörande sjuksköterska tillfälligt besluta 
om dubbelbemanning. Information om detta skickas via meddelande i 
verksamhetssystemet till berörd chef/arbetsterapeut/fysioterapeut för 
bedömning och eventuell omprövning av beslutet nästkommande vardag.

7.5 Dokumentationen

Se rutin Social dokumentation för baspersonal och metodstöd.

7.6 Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen som lag trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet 
innebär ett förtydligande och synliggörande av de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter och barnets bästa ska beaktas vid 
avvägningar och bedömningar som görs vid genomförd insats som rör eller 
innefattar barn. Barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 
rättigheter i all offentlig verksamhet.

Barnchecklista inför verkställighet:
Påverkar insatsen barn under 18 år? Ja eller nej.

Om ja:
• På vilket sätt påverkar insatsen barn?
• Hur har barnets bästa beaktats?
• Finns det eventuella intressekonflikter, vilka?
• Har barn fått uttrycka sina åsikter och på vilket sätt?
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