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BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA, LSS 9 § p 9 

 
Ansökan 

Ansökan om bostad med särskild service ska prövas efter ansökan av den enskilde eller dennes 
företrädare såsom god man eller person med skriftlig fullmakt. Anhöriga kan påkalla behov, 

men inte ansöka om insats. 

 
Insatsen Gruppbostad. 

Gruppbostad är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. I 
insatsen ingår fast personal, omvårdnad samt kultur- och fritidsverksamhet.  

Gruppboende innebär  

- fullvärdiga lägenheter grupperade runt gemensamma utrymmen 

- omvårdnad alla tider på dygnet 

- stationär personal dygnet om 

- tillgång till kommunal hälso- och sjukvård 

 

Omvårdnadsinsatserna är avgiftsfria medan den enskilde själv står för bostadskostnader och 

andra kostnader för bostad, uppehälle, fritid och kultur. 

 
Insatsen Servicebostad 
Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en 
lägenhet i gruppbostad. I insatsen ingår tillgång till viss stationär personal, omvårdnad samt 

kultur- och fritidsverksamhet.  

 

En servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter som ska ligga geografiskt samlade i ett 

ordinärt bostadsområde. Det kan vara ”friliggande” lägenheter utspridda inom området eller i 

ett avgränsat hus/trapphus. De som bor i en servicebostad ska har tillgång till samvaro i en 

gemensamhetslokal eller träffpunkt inom området. I anslutning till denna lokal finns även 

personalens bas. 

Personligt stöd ska ges i den omfattning den enskilde behöver och stödet ska ges av en 

personalgrupp vars främsta uppgift är att vara tillgänglig för serviceboendets målgrupp.  

Serviceboende innebär 

- ett antal fullvärdiga lägenheter inom ett bostadsområde 

- tillgång till gemensamma utrymmen för service och personal 
- tillgång till personal för dygnet-runt-stöd utifrån den enskildes behov 

- tillgång till kommunal hälso- och sjukvård 

 

Omvårdnadsinsatserna är avgiftsfria medan den enskilde själv står för bostadskostnader och 

andra kostnader för bostad, uppehälle, fritid och kultur. 
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Kriterier för serviceboende är att den boende själv eller med personlig assistanshjälp (LSS 9 § p 

2) 

- kan ta sig från den egna lägenheten till den gemensamma lokalen 

- kan vara ensam längre stunder i sin lägenhet 
- kan påkalla hjälp vid behov 

- kan sova ensam 

- kan klara de basala ADL-behoven 

 

Om den sökande uppfyller kriterierna för serviceboende, men p g a funktionshindrets art eller 

sjukdom inte alltid själv kan påkalla hjälp och/eller behöver mycket snabba insatser måste 

följande vägas in: 

- att behovet av att påkalla hjälp kan kompenseras genom tekniska lösningar via larm 

- att personalens inställelsetid (särskilt nattetid) kan säkerställa den enskildes behov av 

trygghet och säkerhet   

 

Insatsen Annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
 Annan särskilt anpassad bostad är en fullvärdig lägenhet i det normala bostadsbeståndet,  

som är; fysiskt, särskilt anpassat till den boendes behov. Behövligt stöd och service, såsom 

ledsagarservice, hjälp i hemmet och personlig assistans, ges inom ramen för SoL, LSS och 

LASS. 

 

 Omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter ingår inte som en del av boendeinsatsen. 

 Avgifter uttages enligt av kommunfullmäktige fastställda taxor. 

 
Bedömning 
Boendet ska vara anpassat efter individens behov och boendeformen ska så långt det är möjligt 

styras av den enskildes önskemål. Den enskildes behov av stöd och service ska vara vägledande 

vid val av boendeform. Strävan ska alltid vara att nå en allt större grad av självständighet för 

den enskilde. 

 
Beslut 

Beslut om bostad med särskild service fattas enligt 9 § p 9 LSS. Av beslutet ska framgå om 

boendet avser gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad. 

 

 

                  


