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Korttidsvistelse - bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 

Nedanstående information gäller vid utredning enligt 11 kap 1 § SoL vid ansökan om 

insatsen korttidsvistelse fr o m 050101 

 

Aktualisering/Ansökan 

Ansökan om korttidsvistelse skall prövas efter ansökan av den enskilde eller dennes  

företrädare såsom God Man eller genom fullmakt utsedd. Anhörig kan påkalla behov, 

men inte ansöka om insats. 

 

Insatser 

Hjälp i hemmet skall möjliggöra för den enskilde att bo kvar hemma trots att de egna 

krafterna eller hjälp från närstående inte längre räcker till.  

Insatsen korttidsvistelse är ett komplement till insatser i hemmet och den enskilde får 

möjlighet till tillfällig vård och omsorg utanför hemmet.  

Korttidsvistelsen skall inte vara längre än att behovet tillgodoses och bör normalt inte 

överstiga 14 dagar per tillfälle, undantag kan vara när någon väntar på ett särskilt bo-

ende eller att målet för vistelsen inte är uppnått och vid palliativ vård. 

 

Målsättningen 

Målsättningen är att stärka den enskildes resurser för att möjliggöra ett kvarboende i den 

ordinära bostaden eller genom tillfällig avlastning, för närstående, göra det möjligt för 

den enskilde att förlänga boendet i hemmet.  

Socialtjänstens arbete och utformning av insatser skall alltid ske tillsammans med den 

enskilde och utgå från dennes behov och hela livssituation. Det samlade resurs/ insats-

behovet skall belysas och samverkan/samordning ska ske internt men också externt med 

t.ex annan huvudman, närstående och socialt nätverk 

 

Korttidsvistelse kan beredas på Lindgården. Korttidsvistelse skall som princip kunna 

beviljas för hela dygn.  

 

Behovet av korttidsvistelse kan uppkomma av olika anledningar: 

 

Slag av vistelse Orsak 

Avlastning utanför hemmet 

Max 14 dagar per tillfälle  

Den hemmavarande närstående kan under en 

period inte svara för den omsorg denne normalt 

svarar för, t ex på grund av behov av egen vila. 

Avlastning i hemmet skall inte vara möjligt eller 

lämpligt. 

 

Växelvård 

Individuell vistelsetid per tillfälle. 

Beslut fattas för högst 6 månader 

åt gången 

För att kunna bo kvar i den ordinära bostaden 

kan ibland kortare planerade vistelser utanför 

bostaden vara en bra form. Syftet kan vara trä-

ning/rehabilitering för den enskilde och samtidigt 

avlastning för närstående. 
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Särskild omsorg/återhämtning 

efter sjukhusvistelse 

14 dagar med ev. förlängning  

För utskrivningsklara personer kan det ibland 

finnas ett klart uttalat behov av rehabilite-

ring/reaktivering, som under en viss tid förutsät-

ter vistelse utanför den ordinära bostaden. En 

korttidsvistelse med uppföljning, vårdplanering 

och besök i bostaden mm kan då vara nödvändig. 

 

Planering/utredning  

14 dagar och därefter ev beslut 

om ny typ av k-vistelse  

Ibland kan det vara svårt att avgöra rätt omsorgs-

nivå på lite längre sikt. En korttidsvistelse med 

uppföljning, vårdplanering och besök i bostaden 

mm kan då vara nödvändig. 

 

Rehabilitering/habilitering/aktiv- 

ering. 

14 dagar med ev. förlängning 

 

För att på ett effektivt sätt möjliggöra kommunal 

rehabilitering, enligt HSL eller social aktivering 

enl SOL, mot ett speciellt mål 

I väntan på särskilt boende 

Beslutet anpassas till bedömning 

av verkställighet  

Ibland kan korttidsvistelse vara ett alternativ i 

väntan på särskilt boende. Beslut fattas då om 

SÄBO, i enlighet med dessa riktlinjer, men med 

tillfällig placering på kommunens platser för 

korttidsvistelse.  Orsaken skall vara att omsorgs-

behovet är så omfattande att den enskilde inte 

upplever trygghet och säkerhet i ordinarie bostad 

och avlastning för anhörig inte bedöms som till-

räckligt. 

 

Akutplacering 

Högst 5 dagar därefter bistånds-

beslut  

Endast i undantag. För situationer där vårdande 

närstående blir sjuk och inte kan klara omsorgen.  

Placering kan ske utan biståndsbedömning.  

 

Palliativ vård 

Ej tidsbegränsat, men med tät 

uppföljning och rätt till ompröv-

ning  

Vid livet slut skall omvårdnads- och sjukvårdsin-

satser kunna tillhandahållas i vid kommunens 

korttidsplatser, även om insatser i det ordinära 

boendet bedöms som tillräckliga.  

 

Beslut 

Bistånd i form av korttidsboende beviljas enligt 4 kap 1 § SoL och kan överklagas med 

förvaltningsbesvär.  

 

Beslutet skall vara tidsbegränsat och information ske om vistelsetiden så att inga tvek-

samheter kan uppstå. 

Beslut om korttidsvistelse förlängs inte automatiskt, även om man under denna vistelse 

skulle bli beviljad permanentplats i särskilt boende. Eventuell förlängning prövas sär-

skilt utifrån någon av ovanstående orsaker till korttidsvistelse. 

Beslut om akutplacering för kväll, natt eller helg fattas av enhetschef eller  

sjuksköterska. Finns behov av fortsatt korttidsvistelse skall detta anmälas till bistånds-

handläggare närmast kommande vardag.   
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Avgift 

Avgift tas ut för korttidsvistelse, mat och hemsjukvård enligt av kommunfullmäktige 

fastställd taxa. För den som blivit beviljad korttidsvistelse skall avgift för sådan börja 

tas ut från verkställighetsdatum. Har den enskilde beviljats ett särskilt boende men bor 

på plats för korttidsvistelse i avvaktan på ledig plats, debiteras hyra för särskilt boende 

efter 3 månader från datum för beslutet om särskilt boende.  

 

Uppföljning 

Regelbunden uppföljning skall ske under hela korttidsvistelsen.  


