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program

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen
av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad

policy

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad

handlingsplan

anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen
och fastställda mål på olika nivåer i organisationen

riktlinje

säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande
i koncernen Västerås stad
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Riktlinjer SOL Vuxen
Kontaktperson/familj
Delegat;
Biståndsbeslut och
godkännande av kontaktfamilj;
Socialsekreterare

Bistånd till kontaktperson/familj beviljas till både barn, ungdomar och
vuxna.

Omprövning var 6:e
månad

Kontaktfamilj beviljas inte till barnvakt.

Biståndet beviljas för att bryta social isolering, vid missbruk i den unges
familj eller då förälder/vårdnadshavare har sociala, fysiska eller psykiska
problem eller liknande. Den enskildes/den unges behov samt familjens
sociala nätverk ska utredas grundligt med stöd av nätverksmöten,
familjerådslag etc. innan bistånd till kontaktfamilj beviljas.

Uppdraget ska tidsbegränsas och regelbundet omprövas. Målsättningen
med biståndet är normaliseringsprincipen – att den enskilde ska kunna
etablera vanliga sociala relationer och leva ett självständigt liv och att
socialtjänstens stöd ska kunna trappas ned för att slutligen kunna upphöra. En plan för hur biståndet successivt kan avvecklas bör upprättas i
ärenden där bistånd i form av kontaktfamilj/person är/har varit långvarigt.
För utredning, bedömning och ekonomisk ersättning av kontaktperson/
familj – se särskilda riktlinjer.
Finansiering sker ur medel för vård och behandling.
Stödboende/bredvidboende/kontaktfamilj

Delegat; Enhetschef/konsulent
Socialkontor BoU
Socialkontor Vuxen

Stödboende/kontaktfamilj kan beviljas i form av bredvidboende till
ungdomar och vuxna.
Ersättningen kan antingen utbetalas som arvode och
omkostnadsersättning till kontaktfamiljen/stödfamiljen eller i form av
försörjningsstöd, hyra och uppehälle som utbetalas till den unge/vuxne.
Utredningen ska innehålla både en social och ekonomisk bedömning och
kräver samverkan mellan myndighetskontoren
Tillfälliga boenden – boendestöd

Delegat;
Socialsekreterare
Socialkontor Ekonomi
Socialkontor Vuxen
Socialjouren

Hotell/vandrarhemskostnader
Bistånd till boende på hotell/vandrarhem ska användas med stor
restriktivitet och endast då andra alternativ helt saknas.
Bistånd till boende på hotell/vandrarhem ska alltid kombineras med
andra former av bistånd för att på sikt lösa boendesituationen.
Biståndet beviljas med den del som inte täcks av egna inkomster.
Kostnaden ska endast gälla boendekostnad, inte kringkostnader. I de fall
kontant bistånd beviljas ska den enskilde uppvisa kvitto på betald
hotellräkning.
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Biståndet utreds och bedöms i första hand av Socialkontor Vuxen,
kostnaderna beslutas av Socialkontor Ekonomi
Korttidsboende
Korttidsboende är ett boende där man får sitt akuta behov av boende tillgodosett och där man får behålla sitt rum en tid utan att varje kväll
behöva köa för att bo. Boendet ska ge en möjlighet till förändring av den
boendes livssituation. Detta förutsätter ett nära och regelbundet samarbete mellan handläggande socialsekreterare och övriga stöd och öppenvårdsinsatser. Det krävs biståndsbeslut för korttidsboenden men insatsen
kan börja med ett provboende. Boendet är avgiftsbelagt för det område
den enskilde har kontakt med. Biståndet utreds, beviljas och följs upp av
Socialkontor Vuxen. Kostnaderna för boendet finansieras ur medlen för
vård och behandling.
Inslussboendet är ett tillfälligt boende, i första hand för en vecka, men det
finns möjlighet till förlängning av vistelsetiden utifrån det individuella
behovet. Under tiden på inslussboendet ska en individuell planering ske
avseende boende eller behov av vård. Utredning omkring den enskildes
behov ska ske inom en vecka. Efter en vecka krävs biståndsbeslut för att
få bo kvar. Boendet är kostnadsfritt för den enskilde första veckan.
Motivationsboende
Delegat;
Socialsekreterare
Socialkontor Vuxen

Motivationsboenden är boenden med motivationsinsatser. Oftast är
boendet kollektivt men boende i lägenhet kan förekomma. För att bo i
motivationsboende krävs biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Boendetidens längd kan variera men motivationsboende skall inte betraktas som
ett permanentboende. Boendet bör kombineras med någon form av daglig
sysselsättning. Bistånd till boendet utreds, beviljas och följs upp av
Socialkontor Vuxen. Kostnaderna finansieras ur medel för
försörjningsstöd.
Eget kontrakt/träningslägenhet
Om den enskilde har eget kontrakt eller träningslägenhet och beviljas
bistånd till motivationsboende finansieras kostnaden för annat boende ur
medel för vård och behandling.

Delegat;
Socialsekreterare
Socialkontor Vuxen

Bistånd till boendestödsavtal/motsvarande
Bistånd till träningslägenhet/motsvarande kan beviljas. Bistånd till
boendet utreds, beviljas och följ upp av Socialkontor Vuxen.
Den enskilde ska i samband med att upprättande av avtal om
träningslägenhet teckna hemförsäkring samt upprätta en eventuell plan
för avbetalning av gamla hyresskulder.
Om boendet i träningslägenheten fungerar bra utan försenade
hyresbetalningar eller dokumenterade störningar övergår boendet till
lägenhet med eget kontakt och boendestödsavtal.
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Boendestödsavtal
Delegat;
Socialsekreterare
Socialkontor Vuxen

Bistånd till boendestödsavtal kan beviljas bostadslösa personer vilka av
psykosociala, psykiska eller andra skäl inte blir godkända på
bostadsmarknaden för eget hyreskontrakt. Biståndet utreds, beviljas och
följs upp av Socialkontor Vuxen.
Vid beviljande av boendestödsavtal ska insatsen alltid kombineras med
andra former av insatser. Detta för att de hinder som finns för att erhålla
ett eget hyreskontrakt ska kunna undanröjas och att
biståndet/boendestödsavtalet ska kunna avslutas.
Den enskilde ska i samband med att boendestödsavtal upprättas, teckna
hemförsäkring samt upprätta en eventuell plan för avbetalning av gamla
hyresskulder.
Bostad med särskild service enligt 5 kap 7 § SoL

Delegat;
Socialsekreterare
Socialkontor Vuxen

Personer av fysiska, psykiska eller som av andra skäl exempelvis
missbruksproblematik möter svårigheter i sin livsföring och därför
behöver ett sådant boende kan om av särskilda skäl föreligger beviljas
bostad med särskild service enligt 5 kap 7 § SoL. Företrädesvis personer
över 55 år?
Den enskilde ska teckna hemförsäkring samt upprätta eventuell plan för
avbetalning av gamla hyresskulder i samband med tecknandet av hyresavtal.
Sanering av bostad

Bistånd till städning, sanering och vissa reparationer av bostad kan
beviljas i särskilda fall för personer, som inte har bistånd i form av
särskilt boendestödsavtal, träningslägenheter etc. Särskilda skäl ska
Belopp max 65 % av
finnas för att bistånd till sanering med mera ska beviljas. Skriftligt
basbeloppet
kostnadsförslag från minst två firmor ska ligga till grund för prövningen
av kostnadens rimlighet. Biståndet finansieras ur medel för
Delegat;
försörjningsstöd. Socialkontor ekonomi svarar för utredningen. Underlag
Enhetschef/konsulent
inhämtas från Socialkontor Vuxen. Utredningen av den sociala och
Socialkontor ekonomi i
samråd med Socialkontor ekonomiska situationen ska innehålla en redovisning av den sociala och
ekonomiska situationen.
Vuxen
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Vård och behandling för vuxna
Beslut om bistånd till olika former av vård och behandling ska föregås av
en utredning som belyser problematiken, missbruk, eventuella tidigare
lösnings försök samt vilka behov den enskilde har av sociala,
medicinska, psykologiska/psykiatriska insatser. Nämnden ser det som
mycket angeläget att en tidig kontakt etableras med unga missbrukare för
att hjälpa dem att bryta en negativ livsstil och utveckling.
De mallar och manualer som tagits fram som stöd för utredningsarbetet
ska användas. Utredningen ska även belysa den enskildes delaktighet,
sociala nätverk, kontakt med eventuella barn samt målet med insatsen. I
utredningsarbetet bör olika beprövade metoder användas, exempelvis
ASI, samt att nätverksmöten, samråd, behandlingsråd, vårdmöten med
mera bör användas. Utredningsarbetet ska utgå från evidensbaserad
praktik
Av utredningen ska även tydligt framgå orsakerna till varför insatser
genom en eventuell placering är att föredra framför insatser i hemmiljön.
I första hand ska insatser i öppenvård erbjudas och prövas. För personer
med både missbruk och en psykiatrisk problematik ska utredning,
bedömning, vårdmöten etc. göras i samarbete med psykiatrin, Spindelverksamheten med flera innan beslut om vårdform fattas.
Strukturerad öppenvård för vuxna
Delegat;
Externt köpt öppenvård:
Enhetschef/
Konsulent
Socialkontor Vuxen

Strukturerad öppenvårdsbehandling avser individuellt, målinriktad och
tidsbegränsad dagvård - hel eller del av dag. Den enskilde ska vara
inskriven i verksamheten. Insatserna kan även avse arbete och utbildning.
Finansiering sker ur medel för vård och behandling.

Intern öppenvård:
Socialsekreterare
Socialkontor Vuxen

Vid beslut om bistånd till öppenvård är det av mycket stor betydelse att
den enskilde har ett ordnat boende. Ett viktigt led i rehabiliteringen är att
stärka den enskildes nätverk och fritidssituation med en meningsfull
fritid.
Övrig öppenvård

Delegat;
Externt köpt öppenvård:
Enhetschef/ Konsulent
Socialkontor Vuxen
Intern öppenvård:
Socialsekreterare
Socialkontor Vuxen

Bistånd kan lämnas till andra öppenvårdsinsatser än strukturerad öppenvård eller avgiftsbelagd samtalsbehandling. Exempel på övrig öppenvård
kan vara deltagande i gruppaktiviteter eller annan regelbunden aktivitet
(dock inte strukturerad sådan som kräver inskrivning), eftervårdinsatser
efter behandlingshems vistelse eller fritidsaktiviteter som utgör ett led i
en behandling/rehabilitering.
Finansiering sker ur medel för vård och behandling.
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Samtalsbehandling
Om sökanden har inkomster över norm
Delegat;
Enhetschef/konsulent
Socialkontor Vuxen

För personer där inkomsterna stadigvarande ligger över gällande norm
och där den sökande inte är motiverad att själv betala samtalsavgiften
kan bistånd till rådgivningen beviljas av området om det bedöms som
synnerligen angeläget att rådgivningen kommer till stånd.
En utredning ska göras där behovet tydligt framgår. Biståndet beviljas
under förutsättning att samtalsbehandlingen är ett viktigt inslag i en
handlings- eller vårdplan. Beslutet tidsbegränsas till ett år samt
omprövas efter sex månader. Förlängning av bistånd till rådgivningen
kan medges för tid som behövs för att avsluta behandlingen.
Biståndet finansieras ur medel för vård och behandling.
Placering i familjehem eller på institution/i hem för vård eller
boende

Delegat
Enhetschef/
Konsulent
Socialkontor Vuxen

Bistånd till placering i familjehem eller på institution/hem för vård eller
boende kan beviljas till vuxna med behov av vård och behandling för
olika former av missbruk eller annan psykosocial problematik.
Innan placering av vuxna görs ska möjligheterna till vård och behandling
i öppenvård ha utretts och prövats, alternativt bedömts som inte
tillräckliga i det individuella ärendet. Metoder som undersöker vilket stöd
den enskilde kan erhålla från anhöriga och övrigt nätverk ska användas i
utredningsarbetet, exempelvis i form av nätverksmöten, samråd.
behandlingsråd, vårdmöten etc.
I första hand ska de behandlingshem som ingår i de upphandlade ramavtalen om behandlingshem användas. Endast då dessa inte svarar mot
konstaterat vårdbehov upphandlas plats vid annan institution.
En placering på institution ska vara planerad, den enskilde ska vara väl
motiverad för vistelsen samt ha viss insikt om sin problematik. Om
behandlingshemsvistelser tidigare påbörjats och/eller genomförts av den
enskilde med avbrott eller utan önskvärt och planerat resultat ska
framställan prövas extra noggrant. Tidigare erfarenheter och resultat av
institutionsvistelse ska noga värderas tillsammans med den enskilde
innan en liknande behandling planeras igen.

Delegat för placering och En ansökan om placering på behandlingshem ska noggrant prövas och
utredas. Olika öppenvårds - alternativt omvårdnadsinsatser eventuellt i
kostnad;
kombination med boendestöd ska i första hand sökas för den gruppen
missbrukare.
upp till 3 mån
Enhetschef/
Konsulent
Beslut om bistånd till placering beslutas av konsulent/enhetschef vid
Socialkontor Vuxen
placering upp till 3 månader.
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Över 3 mån
AU

Vid förlängning över 3 månader tas beslutet av arbetsutskottet.
Om den enskilde har både en missbruks- och psykiatrisk problematik ska
utredningen av den enskildes behov göras i samarbete med Spindelns
verksamhet alternativt landstingets psykiatri. Innan beslut om placering
fattas, ska Socialkontor Vuxen tillsammans med psykiatrin ta fram en
gemensam vårdplan
Om den enskilde har behov av omsorg och omvårdnad för att minska
missbruket och förbättra de dagliga livsvillkoren ska det tillgodoses på
annat sätt än genom behandlingshemsvård. I de fall det handlar om att
bryta ett akut missbruk kan en kortare tids placering för detta ändamål
beviljas.
En vård- respektive genomförandeplan ska upprättas tillsammans med
den enskilde. Vårdplanen ska reglera vad som är tänkt att uppnås med
vården. Genomförandeplanen ska reglera hur vården ska genomföras
samt övriga omständigheter som påverkar beslutet om vård och
behandling. Umgänge med barn, andra anhöriga mm samt en planering
för hur vården ska följas upp och avslutas ska ingå i planen.
I rambeslutet om placering ska ingå beslut om kostnaderna för vårdens
genomförande, minus den enskildes egenavgift, utrustning enligt
behandlingshemmets lista/krav och efter behov, aktiviteter som
behandlingshemmet planerar, ”permissionsresor” mm. I de ramavtal som
staden tecknar med respektive behandlingshem ska så mycket som
möjligt av innehåll, planering och kostnader regleras.

Delegat;
Enhetschef/konsulent
Socialkontor Vuxen

Kostnader för vårdens genomförande finansieras ur medel för vård och
behandling.

Kontraktsvård
Kontraktsvård kan beviljas efter individuell vårdplanering med den
enskilde och frivårdsmyndighet.
Egenavgift vid placering på institution/i familjehem
Delegat;
Socialsekreterare
Socialkontor Vuxen

Kommunen får enligt 8 kap 1 § SoL ta ut ersättning för uppehälle av den
som på grund av sitt missbruk mm får vård eller behandling i ett hem för
vård eller boende eller i ett familjehem oavsett vården sker med stöd av
SoL eller som tvångsvård enligt LVM. Regeringen fastställer föreskrifter
om högsta ersättning som får tas ut per dag. Fullmakt behövs inte/skall
inte begäras från den enskilde. Begäran ska dock göras hos försäkringskassan om att ersättning för egenavgiften utbetalas till nämnden. Av den
som uppbär pension kan dock inte avgift tas ut.
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Umgängeskostnader
Umgänge under vistelse på behandlingshem mm
Om den sökande genomgår behandlingsvistelse ska kostnaden för
umgänget ingå i vårdplaneringen. Egna omkostnader som den
underhållsskyldige har för utövandet av umgänget ingår i normen för
försörjningsstöd. Eventuella övernattningskostnader för den
underhållsskyldige vid utövandet av umgänget kan beviljas av särskilda
skäl. Samarbete behöver ske med Socialkontor Ekonomi.
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