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§108 Dnr KSON 2022-337 

Vägledning handläggning inom myndighetsutövning 
Sammanfattning av ärendet 
Gruppledare service och omsorg Anneli Svahn föredrar ärendet. 
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade 2021-11-10 § 
153 om ett reviderat vägledningsdokument; Vägledning för handläggning av bistånd enligt 
Socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om 
riksfärdtjänst samt Lag om bostadsanpassningsbidrag. I ärendet föreslår förvaltningen en 
uppdelning av dokumentet i tre delar, där direktionen beslutar om vägledningsnivån medan de 
andra två delarna ligger utanför: 1. Vägledningsnivå. 2. Begrepp och förklaringar. 3. Rutiner 
för handläggning. 
Förvaltningen bedömer, att direktionen med den nya formen av vägledningsdokumentet, 
kommer att besluta om det som finns möjlighet att påverka medan förvaltningen löpande ges 
möjlighet att uppdatera och hålla övriga dokument aktuella. Arbetsprocesserna kommer 
genom detta att kunna effektiviseras genom att handläggarna löpande ges möjlighet att arbeta 
efter aktuella dokument gällande lagar, förordningar, rättspraxis och rutiner för handläggning. 
 

Beslut 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att 
godkänna förvaltningens revidering och uppdelning av dokumentet Vägledning för 
handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), Lag om riksfärdtjänst samt Lag om bostadsan-passningsbidrag 
(Vägledningsdokumentet), i tre delar. 
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att 
godkänna Vägledningsdokumentets första del ”Vägledning” (tjänsteutlåtandets bilaga 1). 
3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att lägga 
information om Vägledningsdokumentets andra och tredje del till handlingarna 
(tjänsteutlåtandets bilaga 2 och 3). 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Postadress: E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se Besöksadress: 

Box 801 Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel) Rubingatan 2I 

761 28 Norrtälje Hemsida: http://kson.norrtalje.se Norrtälje 

 

 

 

 
 
 
 
Vägledning för handläggning av bistånd enligt 
Socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), Lag om färdtjänst samt 
Lag om bostadsanpassningsbidrag 
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Vägledningsnivå 

1 Inledning  

Genom detta dokument vägleder direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård 
och omsorg i Norrtälje (KSON) förvaltningen i tillämning av hur aktuell 
lagstiftning ska tillämpas gällande ambitionsnivå och kriterier. Detta för att 
säkerställa enhetliga bedömningsgrunder utifrån varje enskild individs behov, 
resurser och förmågor. 
 
Vägledningen gäller för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlag, Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om riksfärdtjänst samt Lag 
om bostadsanpassningsbidrag.  

2 Syfte   

Syftet med dokumentet är: 
1. Att klargöra hur Socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, Lag om Riksfärdtjänst samt Lag om 
bostadsanpassningsbidrag ska tillämpas inom KSON.   

2. Att beskriva de kriterier som generellt gäller för att enskild individ ska 
beviljas bistånd. 

3. Att säkerställa ett likartat stöd för enskild individ, det vill säga att 
biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder för enskilda 
individer med likartade behov. 

4. Att vara ett stöd för handläggarna att fatta individuella beslut. 
5. Att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar. 
6. Att öka rättssäkerheten. 

3 Ändringar  

Dokumentet Vägledning handläggning inom myndighetsnivå ska revideras vid 
behov.  

4 Nivåer 

4.1 Skälig levnadsnivå 

Det bistånd som beviljas enligt Socialtjänstlag ska ge den enskilde personen en 
skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller 
den beviljade insatsen. 
 
För enskilda invånare i ordinärt boende i Norrtälje kommun är skälig levnadsnivå: 

- Städning var tredje vecka 
- Promenad en (1) timme/vecka 
- Social kontakt 40 min/vecka 
- Ledsagning fyra (4) timmar/månad 
- Avlösning 10 timmar/månad.  

 
För enskilda invånare i särskilda boendeformer i Norrtälje kommun är skälig 
levnadsnivå: 
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- Parbo på äldreboende sker i gemensam lägenhet. Personen med beslut om 
Parbo ska i samband med kontraktsskrivning på bostaden skriva på ett 
kontrakt om att hen avsäger sig besittningsrätten till bostaden, i det fall 
personen med beslut om särskilt boende för äldre avlider.  

  

4.2 Goda levnadsvillkor 

Den enskilde ska genom 7 § LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Goda 
levnadsvillkor kan ses som ett övergripande begrepp som anger kvalitet och nivå 
på de enskilda insatserna enligt LSS vilka ska förebygga, minska följderna av och 
kompensera för funktionsnedsättningen. 
 
För person som beviljats insats enligt Lag om stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning är goda levnadsvillkor: 

- Rätt att utifrån sin ålder få leva som andra utan funktionsnedsättningar. 
- Vid omsorg om barn gäller normalt föräldraansvar utifrån ålder, jämfört 

med barn utan funktionsnedsättning.  

5 Kostnadsfria insatser  

Enligt tidigare beslut är samtliga LSS-insatser avgiftsfria. Kostnad för måltider 
som serveras i samband med LSS-insats tas dock ut, till exempel måltider som 
serveras på daglig verksamhet, korttidstillsyn för barn över 12 år, korttidsboende 
och gruppbostad.   
  
Enligt tidigare beslut är även nedanstående insatser som beviljats enligt 
Socialtjänstlagen avgiftsfria: 

- Avlösning i hemmet 
- Ledsagning och ledsagarservice 
- Kontaktperson 
- Boendestöd 
- Meningsfull sysselsättning 
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