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Stöd i eget boende för psykiskt långtidssjuka i yrkesverksam 
ålder – bistånd enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen 
Nedanstående information gäller vid utredning enligt 11 kap 1 i SoL vid ansökan om in-
sats i den enskildes ordinära boende fr o m 050301 
 
Aktualisering/Ansökan 
Ansökan om stöd i eget boende 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.  
 
Bedömning 
Särskilt stöd i form av boendestöd ska beviljas personer med psykisk sjukdom, Företrä-
delsevis skall insatsen beviljas personer i yrkesverksam ålder 18 – 65 år.  
Insatsen beviljas endast om det föreligger behov av särskilt anpassat stöd i boendet eller 
vid kontakter ute i samhället som inte kan tillgodoses via hjälp i hemmet eller kontakt-
person.  
 
Insatser 
Socialtjänstens arbete och utformning av insatser skall alltid ske tillsammans med den 
enskilde och utgå från dennes behov och hela livssituation.  
Det samlade resurs/ insatsbehovet skall belysas och samverkan/samordning ska ske in-
ternt men också externt med t.ex annan huvudman, närstående och socialt nätverk. 
Boendestöd kan också beviljas som komplement till hjälp i hemmet.  
 
Målsättning 
Målet med insatserna är att skapa struktur i vardagen, bryta isolering och ge stöd i att 
finna ena sociala nätverk, t ex genom kontaktbesök, stöttning till att ta sig till träffpunkt 
eller annan verksamhet, ADL-träning i eller utanför hemmet. Insatserna skall stärka den 
enskildes egna resurser och motverka psykisk ohälsa. Den skall skapa förutsättningar att 
i bo i eget boende och få vardagen att fungera. Insatsen ska utföras av personal anställd 
för ändamålet med kunskaper om psykisk sjukdom.   
 
Beslut 
Stöd i eget boende beviljas enligt 4 kap 2  1 § SoL och kan överklagas enligt  
förvaltningslagens bestämmelser. Denna information skall lämnas i samband med av-
slag på ansökan. Beslutet skall vara tidsbegränsat.  
  
Avgift 
Insatsen skall vara avgiftsfri. 
 
Uppföljning 
Insatsen ska regelbundet följas upp av biståndshandläggaren beroende på beslutets  
tidsbegränsning. Behovet av uppföljning kan också initieras av den enskilde eller  
personal inom äldre- och handikappomsorgen. 
 


