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Riktlinjer för boendestöd
Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kap.1§ SOL för personer som bor i ordinärt
boende inklusive stödboende och tillhör nedan angiven målgrupp. Den enskilde ska genom
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Utredning och beslut om boendestöd enligt SOL, handläggs av socialsekreterare.
Tillämpningsanvisningen för social dokumentation gällande personer inom området
funktionsnedsättning, skall användas vid dokumentation i verkställighet av boendestöd.
Handläggare ansvarar för att beslutet följs upp. Verkställigheten ansvarar för att påkalla behov
av uppföljning.

Målgrupper
Målgruppen utgörs av personer med en psykisk funktionsnedsättning, som definieras enligt
Nationella psykiatrisamordningens rapport 2006:5 (med dåvarande benämningen psykiskt
funktionshinder). Definitionen lyder enligt följande:
En person har ett psykiskt funktionshinder om hen har väsentliga svårigheter med att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden och dess begränsningar har funnits eller kan antas komma att
bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.
Nya beslut om boendestöd för denna målgrupp tas inte i normalfallet för personer över 65 år.
Undantag kan förekomma när det gäller personer som har haft en tydlig problematik tidigare i
livet. Personer som tidigare haft insatsen boendestöd kan fortsätta ha insatsen efter 65 år.

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

Personer med samsjuklighetsproblematik
Målgruppen utgörs av personer som har en samsjuklighetsproblematik och som ingår i de båda
ovanstående grupperna. Målgruppen har särskilt stora behov av kvalificerat boendestöd.

Personer som tillhör LSS personkrets
Målgruppen utgörs av personer som tillhör LSS personkrets och där en psykiatrisk problematik
är övervägande.
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Syfte
Boendestöd ska motivera och stödja brukaren att nå sina egna mål, för att kunna återta
kontrollen över sitt eget liv. Insatsen ska leda till Ett självständigt liv.

Mål
Relationen mellan den enskilde och personal är central i boendestödet. Att arbeta med
boendestöd kräver samspel och förtroende och personalens kunskaper om den enskildes
livssituation. För att kunna bedriva motivationsarbete är det viktigt att man bygger upp och
upprätthåller en tillitsfull relation till den enskilde. Detta ställer stora krav på personalen att
kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt gentemot den enskilde.

Kvalificerat och flexibelt vardagstöd
Boendestödet är ett kvalificerat och flexibelt vardagsstöd, där den enskilde behöver stöd och
hjälp med att klara svårigheter i vardagen, både i och utanför bostaden. Stödet kan variera över
tid vilket också ställer stora krav på flexibilitet hos såväl personal som verksamhetens
organisation. Det är alltid den enskildes specifika behov som avgör hur insatsen ska se ut.
Boendestödet avser insatser i form av såväl praktiskt, socialt som pedagogiskt stöd för att
engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet och ansvarstagande.
Personalen ska ha rätt kompetens för att kunna motivera, stödja och praktiskt hjälpa brukaren
mot ett självständigt liv. Alla områden i en persons liv är lika viktiga. Vi ser till hela människan,
en diagnos är bara en information om eventuella svårigheter.
Boendestöd är en frivilliginsats, den ska inte vara påtvingad. Ett fungerande förändringsarbete
börjar alltid hos brukaren. Allt stöd utformas efter den enskildes behov i samråd med denne.
Samarbetet skall dokumenteras i den genomförandeplan som vi gör tillsammans med brukaren.
Boendestödjarna använder sin kompetens för att kunna se var brukaren ”befinner sig” just nu,
vad denne har förmåga till i nuläget. Stödet anpassas efter det. En brukare ska inte identifieras
med sin diagnos Boendestödet ska utgå från det friska i varje enskild individ och ta tillvara
dennes förmågor.
Boendestödet syftar till att stötta brukaren på flera olika sätt. Allt vi gör måste ha ett mål och ett
syfte. Om en längre tid går utan framsteg så är stödet förmodligen fel utformat och vi får se över
insatserna.
Vi måste alltid tänka på att inte ta ifrån brukaren det som fungerar.
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I särskilda fall, då bedömning gjorts, att brukaren tillfälligt inte förmår hantera praktiska sysslor,
kan boendestöd utföra dessa under en begränsad tid. Om detta består över tid, ska det utredas
om behoven kan tillgodoses på annat sätt. Brukaren ska alltid vara fysiskt närvarande vid alla
insatser.
För att brukaren ska få en meningsfull vardag och ett självständigt liv, krävs ett nära samarbete
mellan handläggare och utförare.
Det är viktigt att man har en bra dialog med brukaren och att denne känner sig delaktig och
lyssnad på. Det är brukaren själv som vet vad hen har för behov och vilka mål som ska uppnås.
När brukaren uppnått satta mål är det viktigt att avsluta insatsen. Skulle hen på nytt få behov av
stöd, får en ny bedömning göras.
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