Bilaga till anvisningen för ifyllande av ansökan om tillstånd
för privat socialservice
Definition av serviceområdet i tillståndsansökan
Med privat socialservice avses de socialvårdstjänster som nämns i
14 § i socialvårdslagen och den professionella handledningen och
rådgivningen i anknytning till anordnandet av dessa.
Som privat socialservice ses den socialservice som en enskild
person, en sammanslutning eller en stiftelse eller ett affärsföretag
bildat av ett offentligt samfund producerar mot ersättning genom
drivande av rörelse eller yrkesutövning

Tillståndspliktig socialservice
Produktion av socialservice som ges dygnet runt är tillståndspliktig
och förutsätter att en privat serviceproducent har beviljats tillstånd
för sin verksamhet innan verksamheten inletts.
Verksamhet är verksamhet som produceras dygnet runt
(tillståndspliktig) då klienten har ett regelbundet behov av vård
och omvårdnad, fostran eller rehabilitering under alla tider av
dygnet. Hemvård som ges dygnet runt ses inte som
tillståndspliktig service.
Service anses inte vara service som produceras dygnet runt då
man berett sig på ett eventuellt behov av stöd hos en enskild
klient enbart till exempel med ett säkerhetsarmband.
Socialservice som produceras dygnet runt omfattar bland annat
följande service;

Anstaltsvård
Med anstaltsvård avses anordnande av vård, uppehälle och
rehabiliterande verksamhet i sådan verksamhetsenhet inom
socialvården som lämnar fortlöpande vård.
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Barnskyddsanstalter där placering utom hemmet av barn enligt
barnskyddslagen och placering som stödåtgärd inom öppenvården
enligt 37 § utgörs av barnhem och skolhem samt
barnskyddsanstalter som kan jämställas med dessa. De
barnskyddsanstalter som kan jämställas med dessa är
familjehemssamfund och stödfamiljs- och
familjerehabiliteringsenheter.
Som anstalter för missbrukarvård antecknas enheter som ger
avgiftningsvård eller missbruksrehabilitering under
institutionsliknande förhållanden och skyddshärbärgen och
tillnyktringsstationer. Det kännetecknande för dessa är att klienten
under en avgränsad tid får behandling för sitt missbruk samtidigt
som klienten under hela vårdperioden bor i den aktuella enheten
dygnet runt.

Serviceboende med heldygnsomsorg
Serviceboende med heldygnsomsorg enligt 21 § i socialvårdslagen
är tillståndspliktig socialservice. Vid serviceboende med
heldygnsomsorg är personalen de facto på plats dygnet runt och
klienterna har ett stort behov av service och vård. Serviceboende
med heldygnsomsorg anordnas för äldre personer,
rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården och mentalvården,
funktionshindrade och personer med funktionsnedsättning. Ett
hyreskontrakt och ett serviceavtal ingås för invånare i
serviceboende med heldygnsomsorg.

Annan tillståndspliktig socialservice
Annan socialservice som ges dygnet runt och som är
tillståndspliktig omfattar bland annat följande service;
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-

privata skolhem

-

enheter för särskild omsorg inom barnskyddet

-

skyddshem

-

mödrahem

-

professionella familjehem
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-

familjerehabilitering dygnet runt

-

gruppboende för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning

-

annan separat icke-definieras dygnet runt-socialservice, där
klienternas har servicebehov dygnet runt

Anmälningspliktig socialservice
Enligt lagen om privat socialservice är socialservice som inte ges
dygnet runt anmälningspliktig socialservice.
En producent av tillståndspliktig socialservice ska innan
verksamheten inleds göra en anmälan om den service som den
producerar till den kommun där service produceras.
Närmare information om anmälan om produktion av
tillståndspliktig service fås från regionförvaltningsverkens
webbplats.
Anmälningspliktig socialservice omfattar bland annat följande
service;

Hemservice
Med hemservice avses fullgörande av eller bistånd vid fullgörandet
av uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig skötsel
och omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt till annan
normal och invand livsföring. Hemservice tillhandahålls dem som
på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden,
ansträngning, sjukdom, barnsbörd eller funktionshinder eller av
annan motsvarande orsak är i behov av hjälp för att klara de
uppgifter och funktioner som räknas som hemservice.

Dagservice
Syftet med dagservice är att öka funktionsförmågan med
gemenskap och växelverkan. Målet med dagservice för äldre
personer är i synnerhet att stöda funktionsförmågan och främja
självständigt boende. Missbrukarvårdens dagservice erbjuder å sin
tur en alkohol- och drogfri vistelse- och mötesplats. För
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mentalvårdsklienter erbjuder servicen ett dagsprogram och den
stöder på så sätt deltagande i ett aktivt liv och den sociala
livshanteringen.

Arbets- och aktivitetscenter
Arbets- och aktivitetscenter för personer med funktionsnedsättning
och verksamhet vars syfte är att främja placeringen i arbetslivet
för en person med funktionsnedsättning. Denna punkt omfattar
också rehabilitering av mentalvårdsklienter vars mål är att återgå
till arbetet eller aktiv verksamhet.

Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem
Missbrukarklinik, ungdomsstation, drogklinik, öppen
avgiftningsenhet eller en annan enhet som ger öppen
missbrukarrehabilitering. Syftet med servicen är att sköta och
rehabilitera missbrukare. En yrkesutbildad person vid enheten ger
vård eller terapi. Krävande medicinsk rehabilitering kan ges enbart
vid hälsovårdsenheter.

Socialarbetarservice
Service inom socialarbete som ges av en person med behörighet
som socialarbetare, vilka inte omfattar utövande av offentlig makt.

Familjearbete
Med familjearbete avses förebyggande, övergripande, systematiskt
och långsiktigt stöd som anordnas för barnfamiljer. I familjearbetet
betonas ibruktagande av stöd för livskompetenser och egna
resurser hos familjerna och fördjupande av vardagsfärdigheterna.
Familjearbete kan anknyta till stöd av föräldraskap, handledning
av barnvård och fostran, hantering av hemmets vardag och
vardagsrutiner, stärkande av familjens funktionsförmåga i nya
livssituationer, stöd av familjens interaktionsfärdigheter och
utvidgande av de sociala nätverken och förebyggande av
marginalisering. Familjearbete kan utföras till exempel som
familjemöten, familje- och barnsamtal, hembesök,
gruppverksamhet eller familjerehabilitering.
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Annan sakkunnigverksamhet inom socialvård
Sådana öppenvårdstjänster som kräver sakkunnighet inom
socialvård och som inte hör till övriga klasser. I dessa inräknas
bland annat uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer,
rådgivningsbyråer inom specialomsorger av personer med
funktionsnedsättning, rådgivningsbyråer för äldre personer, annan
handledning och rådgivning som ges av den yrkesutbildade
personalen inom socialarbete och verksamhetsenheter som
anordnar utredning av sociala problem. Likaså inräknas till
exempel enheter som anordnar social semesterverksamhet, social
stimulerande-, fritids- och rekreationsverksamhet för äldre
personer och personer med funktionsnedsättning, utlännings- och
flyktingvård och annan ovan icke-klassificerad
socialserviceverksamhet.

Eftervård inom barnskyddet
Det finns bestämmelser om eftervård inom barnskyddet i 12 kap. i
barnskyddslagen. Eftervård omfattar stödåtgärder inom
öppenvården efter att en placering utom hemmet upphört.
Det finns bestämmelser om serviceboende i 21 § i
socialvårdslagen. Det handlar om serviceboende då klienterna inte
har ett dygnet runt-behov av regelbunden hjälp.
Serviceboende baserar sig på växelverkan och servicen anordnas
efter klientens individuella behov. Serviceproducenten ordnar den
servicehelhet som klienten behöver, vilken utöver boende omfattar
service för att klara av vardagen (t.ex. hemvårdstjänster, tjänster
som gäller personlig hygien osv.).
I serviceboende inräknas såväl servicehus som boenderservice
som grundar sig på gruppboende. Servicen kan anordnas för äldre
personer, personer med funktionsnedsättning, andra
funktionshindrade, mentalvårdsklienter och missbrukare.

Stödboende
Det finns bestämmelser om stödboende i 21 § i socialvårdslagen.
Stödboende är avsett som boendeform som stöder möjligheterna
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att klara sig på egen hand för personer som behöver
rehabiliterande eller annat stöd för att möjliggöra självständigt
boende. En invånare bor med andra ord i en normalbostad.
Stödboende omfattar också stödboende inom specialomsorgerna
av personer med funktionsnedsättning, där fast personal inte finns
i bostaden och invånarna får handledning och stöd några timmar
per vecka.
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