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Bilaga 2 Begreppsförklaringar 

Särskilda boenden  

Hur du bor har stor betydelse för livskvaliteten och för möjligheterna att skapa bra 

levnadsvillkor. Detta är inte minst viktigt för äldre och för personer med 

funktionsnedsättning. 

Här berättar Krokoms kommun kortfattat om de olika boenden som finns i kommunen.  

Ordinärt boende  

När kommunen pratar om ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara 

boende i villa, radhus eller lägenhet. 

Anpassat boende 

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska 

användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet, att förflytta sig i bostaden, 

sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.  

Särskilt boende för äldre/äldreboende 

Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och 

omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.  

Korttidsboende  

På ett korttidsboende kan personer som har behov vistas under en begränsad tid, till exempel 

efter en sjukhusvistelse, eller för att anhöriga ska få avlösning. Det finns flera typer av 

korttidsboende. 

Boende för personer med funktionsnedsättning 

Personer som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd med boende på olika sätt, till 

exempel anpassat boende eller bostad med särskild service. 

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Kommunen erbjuder också några olika former av boende för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

Familjehem 

Barn och ungdomar som riskerar fara illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har 

engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem. 
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Hemtjänst 

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen 

eller hjälp med din personliga omsorg. 

Hemtjänsten utgår från det du klarar själv och kompletterar sedan med de olika insatser som 

du har behov av. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg 

med omfattande sjukvårdsinsatser. 

Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från Socialtjänstlagen 

om att ha rätt till skälig levnadsnivå. (SoL 4:1)  

Du har möjlighet att ansöka om regelbunden hjälp på dagen, kvällen och natten. 

I hemtjänsten arbetar omsorgspersonal samt servicepersonal, men du kan också, om du är 

inskriven i hemsjukvården, få hjälp av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Beslutshänvisning 

Ett beslut i kommunen avseende omsorg för äldre innehåller en beslutshänvisning. 

Beslutshänvisningen beskriver var man vänder sig för att överklaga om man tycker att 

beslutet går mig emot. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.halmstad.se/omsorgstod/aldre/hemtjanst/serviceochomsorg.563.html
https://lagen.nu/2001:453
http://www.halmstad.se/omsorgstod/aldre/kommunalhalsoochsjukvard.2332.html
https://lagen.nu/2001:453

