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8. Stödboende med drogtolerans

8.1 Beskrivning av tjänst - stödboende med drogtolerans
Här efterfrågas stödboende som arbetar med enskilda som har ett mer eller mindre pågående 
missbruk och beroende. Det är inte tillåtet att använda droger inne på boendet men den enskilde är 
välkommen att vara på boendet även när denne är påverkad.

Det huvudsakliga syftet med placeringen i stödboende med drogtolerans är att skapa bättre 
förutsättningar för den enskilde att hantera sin livssituation samt att under trygga former träna och 
förbereda den enskilde att leva ett självständigt liv. Stödboende kan beviljas till personer som har en 
beroendeproblematik, ibland i kombination med annan problematik.

Den enskilde kan exempelvis ha behov av boende efter en placering på behandlingshem eller HVB – 
som en del i utslussning till eget ordnat boende. Insatsen kan även beviljas till enskilda som har 
behov av ett flexibelt stöd från personal för att klara att bo självständigt.

Boende i stödboende innebär mer självständigt boende än exempelvis HVB. Stödboende ska 
kännetecknas av ett visst antal lägenheter/boenden i en sammanhållen verksamhet. Med 
sammanhållen verksamhet avses antingen kollektivt boende (hela verksamheten finns i en byggnad) 
eller gemensamhetslokal/utrymmen där personal finns tillgänglig inte längre än 15 minuters gångväg 
från samtliga lägenheter/boenden inom stödboendet.

Uppfyller anbudsgivaren kraven i beskrivningen av tjänsten?
Ja/Nej. Ja krävs

Stödboende m...

8.2 Stöd till den enskilde - stödboende med drogtolerans
Innehållet i insatsen utformas efter den enskildes behov vilket framkommer i 
uppdraget/beställningen/vårdplanen. Det är uppdragsgivaren som bedömer om en ökning av stödet 
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är aktuellt.

I dygnskostnaden ingår pedagogisk och praktisk hjälp samt stöd till den enskilde. I placering i 
stödboende ska följande ingå:

Varje enskild ska ha en kontaktperson. Stödet ska utformas efter behov. Dock får inte 
telefonkontakt ersätta fysiska möten med den enskilde.

•

Den enskilde ska få stöd i att klara sin dagliga livsföring såsom att sköta hushållssysslor, 
etablera rutiner, handla mat, tvätta, städa, betala räkningar, sköta den egna hygienen osv.

•

Stöd till den enskilde att fungera i vardagen såsom exempelvis i en sysselsättningsinsats, gå till 
skola eller arbete.

•

Exempel på sysselsättning för den enskilde kan vara matlagning, bosökarskola och deltagande 
i gemensamma besök hos exempelvis AA och NA.

•

Stöd till den enskilde att ha nödvändiga vård- och myndighetskontakter samt vid behov följa den 
enskilde till möten inom tex vård, socialtjänst, arbetsförmedling mm.

•

Att förbereda den enskilde inför en mer självständig boendeform.•
Att stödja den enskilde att ställa sig i bostadskö.•
Att främja den enskilde att ha ett socialt liv.•
Att vid behov stötta den enskilde i kontakt med sin familj eller sitt sociala nätverk.•
Att hjälpa den enskilde att strukturera och hantera sin ekonomi. Exempelvis upprätta en budget, 
betala skulder eller ta kontakt med budget- och skuldrådgivare mm.

•

Stödja den enskilde till en meningsfull fritid. 
 

•

Den enskilde ska ha ett eget rum eller lägenhet. Den enskilde ska ha toalett och dusch samt 
kokmöjligheter.

•

Den enskilde ska få stöd av en egen kontaktperson upp till sju (7) timmar i veckan.•
Stödet ska vara flexibelt och utformat efter den enskildes behov.•
Om den enskilde under en period har behov av mer stöd än vad som ingår enligt detta avsnitt 
ska utföraren meddela uppdragsgivaren samt tillgodose stödbehov efter uppdragsgivarens 
begäran.

•

Den enskilde ska erbjudas gemensamma aktiviteter och ha tillgång till stödboendets 
gemensamhetslokal i nära anslutning till sitt boende.

•

Stödet till den enskilde ska kunna ges dygnet runt vid behov.•
Personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.•
Den enskilde ska ha närhet till personal. Personal ska kunna inställa sig hos den enskilde inom 
en (1) timme.

•

Verksamhetsansvarig eller särskilt utsedd person inom verksamhetens arbetsledning ska finnas 
tillgänglig och kunna inställa sig på plats i verksamheten inom en (1) timme om behov uppstår 
oavsett tidpunkt på dygnet året runt. 
 

•

Erbjuda stöd att tillaga måltider i form av frukost, lunch, middag samt mellanmål däremellan, 
alternativt erbjuda dessa måltider serverade.

•

För stödboende där utföraren lagar och serverar måltider ska kosten som erbjuds fördelas på 
tre huvudmål (frukost, lunch och middag) samt mellanmål. Kosten ska tillfredsställa såväl smak 
som energi- och näringsbehov. Den enskildes religion och andra etiska åsikter ska beaktas.

•

Näringsberäknad specialkost ska ingå vid medicinska behov inklusive allergier.•

Uppfyller anbudsgivaren kraven vad gäller stöd till den enskilde?
Ja/Nej. Ja krävs

Stödboende m...

8.3 Lokaler - stödboende med drogtolerans
Utföraren ansvarar för att samtliga lokaler och lägenheter/rum är möblerade, utrustade för ändamålet 
och tillgodoser aktuella myndighetskrav. Inomhusmiljön ska vara ombonad, trevlig och välskött, 
materiellt 
väl underhållen och hålla god hygienisk standard. Lägenheterna/rummen ska vara hemlika och 
bestå av rum för boende, utrymme för tillagning och intag av måltider, rum för personlig hygien och 

10550 Stödboende vuxna STIC 2021 Publicerad 2022-01-21 13:59

Sida 2/3



hålla god hygienisk standard.  Lägenheterna/rummen ska ha fönster och fungerande dörr.

Utföraren ansvarar för att eventuell utemiljö är ändamålsenlig, tillgodoser aktuella myndighetskrav 
och är i gott skick. 
Utföraren ansvarar för och bekostar installationer och driftskostnader för verksamhetsanknuten 
utrustning. 
Utföraren ansvarar för att byta lås eller låssystemet på grund av borttappade nycklar. 
Utföraren ska ansvara för och bekosta städning i bostaden vid in- och utflyttning.

Det ska finnas uppkoppling/wifi i rum/lägenheter alternativt i gemensamhetslokal. 
Det ska finnas möjligheter till tvätt.

För stödboende ska det finnas tillgång till gemensamhetslokaler/utrymmen. 
Gemensamhetslokalerna/allmänna utrymmet ska vara utrustade med TV och dator. 
 
Utföraren ansvarar för att gemensamhetsutrymmen städas så att god hygien och trivsel upprätthålls.

Lokalerna bör ha en god tillgänglighet så att placerade individer och anhöriga med fysisk 
funktionsvariation kan ha tillträde till lokalerna.

Uppfyller anbudsgivaren kraven vad gäller lokaler?
Ja/Nej. Ja krävs

Stödboende m...

8.4 Anbudspris - stödboende med drogtolerans
I priset ska samtliga kostnader ingå. Det offererade priset ska anges som dygnspris. Pris för 
stödboende med drogtolerans ska anges i kronor (SEK) exklusive moms.

För par som placeras tillsammans i gemensam lägenhet/rum avgår 10% per person och dygn på 
dygnspriset.

a. Pris i SEK per person och dygn exkl. moms. 
Prisfält

Stödboende m...

b. Hur stor andel av priset per person och dygn utgörs av 
lokalkostnaden? Anges i procent.
Linjär skala. 0 - 100 %

Stödboende m...
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