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1 Bakgrund och inledning
Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kap 1§SoL
(Socialtjänstlagen). Dessa insatser är till för nedan angivna målgrupper.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva
ett självständigt liv. De insatser som ges ska vara av god kvalitet och
anpassas efter den enskildes behov. Insatserna ska bryta social isolering,
främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.

2 Syfte
Riktlinjen är ett styrdokument för verksamheten boendestöd inom
kommunen. Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när
det gäller bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från
kommunen. Riktlinjerna ska ge boendestödjare stöd och vägledning i
arbetet.

3 Mål
Boendestödjare ska tillsammans med den enskilde stärka och utveckla den
enskildes egna förmågor och resurser och ge ”hjälp till självhjälp”. Insatsen
ges med utgångspunkt att bryta social isolering och öka den enskildes
självständighet och oberoende. Boendestödjare och den enskilde ska
tillsammans utveckla sådana rutiner och strategier som stärker och
möjliggör för den enskilde att klara sitt liv på egen hand. Boendestödet ska
stödja den enskilde att behålla sin lägenhet och att den enskilde kan leva
ett självständigt liv.

4 Målgrupper
Insatsen boendestöd riktar sig till vuxna personer över 18 år.

4.1 Personer med psykisk/neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Målgruppen utgörs av personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, ADD, autism/Aspergers syndrom, Tourettes
syndrom och språkstörning.
Personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan
ha väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden.

3 (5)
Diarienummer

Riktlinjer för
Boendestöd
Datum

2019-09-24

Dessa begränsningar ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under
en längre tid.

4.2 Personer som tillhör LSS personkrets
Målgruppen utgörs av personer som omfattas av LSS.

4.3 Personer med beroende eller missbruk
Målgruppen utgörs av personer som på grund av sitt beroende och/eller
missbruk har svårigheter att bibehålla sitt boende och/eller behöver stöd
med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden.

4.4 Personer med samsjuklighetsproblematik
Målgruppen utgörs av personer som har en samsjuklighetsproblematik och
som ingår i två eller flera av ovanstående grupper. Samsjukligheten innebär
att personer har en psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i
kombination med beroende/missbruk.
.

5 Boendestödets innehåll och genomförande
Boendestöd är ett kvalificerat och flexibelt vardagsstöd där den enskilde
behöver stöd och hjälp med att klara sina svårigheter i vardagen, både i
och utanför bostaden.
Boendestödet avser insatser i form av såväl praktiskt, socialt som
pedagogiskt stöd för att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till
delaktighet och ansvarstagande.
Arbetet i hemmet betyder att boendestödjarna tillsammans med den
enskilde utför olika vardagssysslor. Boendestödjaren blir en förebild,
genom att praktiskt visa hur man tar sig an olika vardagsuppgifter. Genom
detta stöd ska den enskilde på sikt själv klara av att utföra sysslorna.
Den enskilde kan ha behov av att en boendestödjare ger stöd i form av
- Praktiskt stöd med städ, inköp och matlagning, tvätt, klädvård och hygien
samt stöd vid enklare myndighetskontakter. Den enskilde ska själv praktiskt
kunna genomföra uppgifterna.
- Pedagogiskt stöd för att strukturera vardagen och hitta goda rutiner samt
förenkla, tydliggöra, planera och träna vardagssysslor.
- Socialt stöd för att ge den enskilde möjlighet att finnas med i ett socialt
sammanhang. Det kan innebära kontakt med närstående, föreningar, att
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finna ett fritidsintresse med mera. Stöd att kunna åka buss till aktiviteter,
fritidsintressen, arbete eller annan aktivitet för att bryta isolering. Avsikten
är att den enskilde ska klara av detta senare på egen hand.

5.1 Beslut och genomförande
Handläggaren utgår från den enskildes behov utifrån IBIC (Individens
behov i centrum) när beslut fattas om boendestöd. I besluten ska det tydlig
framgå vilka individanpassade insatser den enskilde behöver och vilka mål
som finns för respektive insats. Beslut om boendestöd ska fattas om längst
6 månader och följas upp var 6:e månad eller tidigare vid behov.
Boendestödjaren ska i samråd med den enskilde bestämma hur insatsen
ska utformas och genomföras. Detta ska dokumenteras i en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska det också framgå hur boendestöd
ska agera vid förändring i måendet, vid aktivt missbruk samt vilket
samtycke till samverkan som är godkänd av den enskilde.
Genomförandeplanen ska följas upp och vid behov revideras var 6:e
månad eller tidigare vid behov.
Boendestödjaren ska meddela handläggaren om behovet av boendestöd
förändras.

5.2 Avgränsningar
Behov av boendestöd anses inte föreligga om den enskilde har behov av
hjälpinsatser som löpande måste utföras åt den enskilde. Personer som har
hjälpbehov som är bestående över tid kan ha rätt till andra insatser från
kommunen i stället för boendestöd.
När den enskilde har insatser från hälso- och sjukvården och insatserna
behöver samordnas ska det efter samtycke från den enskilde upprättas en
SIP (samordnad individuell plan).
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