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Riktlinjer för beviljande av korttidsvård utomlands under
försöksperiod 2009-01-01 – 2010-12-31.
Sn 2007:238 730
Socialnämnden kommer under två år pröva korttidsvistelse utomlands som
del av kommunens anhörigstöd inom äldreomsorgen.
Riktlinjerna utgår ifrån tjänsteskrivelse ”Villkor och förutsättningar för
behovsprövade korttidsplatser utomlands inom äldreomsorgen”
(Sn/2007:238 730). Tjänsteskrivelsen har varit föremål för socialnämndens
och fullmäktiges beslut.
Allmänt om bistånd i form av korttidsvistelse.
Korttidsvistelse är en form av bistånd som kan erbjudas vid tillfälliga behov
som komplement till hemtjänst och annat stöd. Korttidsplats kan ha olika
innehåll och omfattning samt beviljas av olika skäl.
Behov av korttidsvistelse kan uppstå på grund av att den som vanligtvis ger
omsorg och omvårdnad i hemmet behöver avlösning eller på grund av att
sökande behöver en period av återhämtning.
Behovet av korttidsvistelse ska utredas med den ansökandes samtycke.
Utredningen ska ge underlag för en helhetsbedömning av den enskildes
situation. Skälen för vistelsen, målen och tiden för vistelsen skall tydligt
framgå i utredningen. Korttidsvistelsen kan vara av tillfällig karaktär eller
som en återkommande form av avlastning så kallad växelvård.
Bistånd beviljas enl. 4 kap 1 § SoL, bistånd i form av
korttidsvistelse/växelvård.
Specifikt om korttidsvistelse utomlands.
Alternativt till att vistas på kommunens korttidsenheter kommer nu möjlighet
att finnas möjlighet att söka bistånd till korttidsvistelse utomlands.
Korttidsvistelse utomlands ska vara en del av kommunens anhörigstöd i form
av avlastning. Vistelsetiden är begränsad till en vecka.

SOCIALTJÄNSTEN
Besöksadress: Juneporten
V. Storgatan 16, Jönköping
social@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 85
Ljuset vid Vättern

JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se

2 (3)

Ansökan gällande korttidsvistelse utomlands görs hos biståndshandläggare
som lägger förslag till beslut. Handläggare utreder behovet av korttidsvistelse
enligt kommunens riktlinjer. I utredningen ska biståndshandläggare beskriva
skälet till vistelsen och på vilket sätt behovet kan tillgodoses genom vistelse
utomlands. En bedömning ska även göras av sökandes förmåga att klara
resan.
Den sökande har möjlighet att ta med medresenär.
Kriterier för att beviljas resa
Den sökande ska:
•
•
•
•
•
•
•

vara ålderspensionär
ej ha demenssjukdom
klara en flygresa i minst 4 timmar i flygplansfåtölj. Resan kan ej
företas på bår.
klara transfer före avresa samt vid ankomsten.
uppvisa läkarintyg som styrker att sökande inte har sjukdomar som
kan påverkas negativt av resan och/eller vistelsen.
uppvisa giltig försäkring som täcker eventuell oplanerad hemresa.
själva tillsammans med sin anhörige klara att ha kontakten med
researrangören.

Beslut gällande korttidsvistelse utomlands.
Korttidsvistelse utomlands kan ej anses ingå i begreppet skälig levnadsnivå
och omfattas således ej av bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Beslut gällande
vistelse utomlands kan beviljas enligt 4 kap 2 § SoL Socialnämnden får ge
bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.
Under försöksperioden föreslås att beslut i frågan delegeras till områdeschef,
bistånd.
Utförare
Äldreomsorgsfunktionen beslutar, efter förenklad upphandling, om vilka
utförare för vistelse utomlands som är tillgängliga.
Resorna äger rum 1-2 ggr/år och det är utföraren som bestämmer när resan
sker. Socialförvaltningen kommer att förbehålla sig rätten att fördela vilka
som kommer att erbjudas deltaga på de olika resorna.
Kostnader för den enskilde
Den enskildes betalar samma avgifter som om biståndet utfördes på
kommunens korttidsenheter.
Resa till och från flygplats planeras, genomförs och betalas av den enskilde.
Övriga kostnader i samband med resan betalas av den enskilde.
Medresande har möjlighet att följa med på resan men står själv för alla
kostnader.
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Uppföljning
Utföraren ska dokumentera och redovisa den enskildes vistelse utifrån
uppgjord arbetsplan. Redovisning lämnas till biståndshandläggare.

Charlotta Johansson
Områdeschef, Service

