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Val av utförare 
 
Biståndshandläggaren lämnar hemtjänstkatalogen till kunden i samband med 
ansökan och hembesöket. Biståndshandläggaren ska vara behjälplig med 
information om utförarna och om det uppstår frågor. Informationen ska vara 
objektiv.  

 
 

Beställning 
 
När en kund valt eller bytt utförare, kontaktar biståndshandläggaren den 
utförare som kunden valt och gör en beställning. Av beställningen ska framgå: 

 
•  vilka insatser som ska utföras 
•  kundens förmåga, hälsotillstånd 
•  tidsåtgång 
•  beslutsperiod. 
 
Skriftlig beställning ska vara utföraren tillhanda senast inom två arbetsdagar, 
helgfri måndag – fredag, efter beslut om bistånd har fattats. Utföraren ska 
bekräfta beställningen och påbörja uppdraget inom 24 timmar, måndag – 
fredag. Beställningen sker med fax eller genom en av kommunen annan anvisad 
teknisk lösning. 
 
 
Planering av uppdraget 
 
Utföraren kontaktar kunden för att utifrån biståndsbeslutet komma överens om 
lämpliga tidpunkter när insatserna ska utföras. En skriftlig arbetsplan översänds 
till biståndshandläggaren inom tre veckor efter det att utföraren tagit emot 
uppdraget. 
 
Av arbetsplanen ska framgå när insatsen ska ges, vilka behov som ska 
tillgodoses samt målet för insatsen. Arbetsplanen ska följas upp och revideras 
vid behov. Arbetsplanen ska vara underskriven av kunden. Om kunden inte har 
förmåga att skriva under arbetsplanen ska närstående eller annan företrädare 
göra det. 
 
 
Byte av utförare 
 
Kunden har alltid möjlighet att välja annan utförare. Kunden anmäler sitt 
önskemål till biståndshandläggaren. Byte kan ske tidigast fem arbetsdagar från 
det att kundens önskemål har anmälts till biståndshandläggaren.  
 
 
Förändrat omvårdnadsbehov 
 
Utföraren ska anmäla till kommunens biståndshandläggare om kundens 
omvårdnadsbehov ändras i sådan grad att biståndsbeslutet behöver 
omprövas eller avslutas, senast vardagen efter förändringen. Om den 
ordinarie biståndshandläggaren inte är på plats finns en jourtelefon, 
telefonnummer 590 970 00 vardagar kl 13-15. 
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Förändringen av kundens vårdbehov ska även framgå av utförarens 
dokumentation. Om omvårdnadsbehovet ändras ska arbetsplanen revideras. Det 
åligger även utföraren att omgående meddela om en person som får hjälp är 
intagen på sjukhus eller har avlidit.  
 
Utföraren ska vid avlutat ärende följa de arkivrutiner som beskrivs i Social- och 
äldreförvaltningens kvalitetshandbok. 
 
 
Tilläggstjänster 
 
Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som 
kunden själv betalar för direkt till utföraren. Tilläggstjänster får inte vara en del 
av biståndsbeslutet. När tilläggstjänster erbjuds ska det tydligt framgå att det är 
fråga om tilläggstjänster och bekostas av kunden själv.  
 
 
Behov av hjälp under icke kontorstid 
 
Om ett tillfälligt behov av utökad hjälp inträffar under icke kontorstid ska 
utföraren avhjälpa behovet och omgående ta kontakt med biståndshandläggaren 
nästa vardag. Skulle ordinarie handläggare inte vara på plats, vänder sig 
utföraren till annan biståndhandläggare. 
 
 
Uppföljning och omprövningar av beslut 
 
Kund ska tillsammans med eventuell närstående, företrädare, 
biståndshandläggare och kontaktperson för hemtjänsten minst en gång per år, 
eller före gällande besluts utgång, träffas för att följa upp beslutet med hjälp av 
arbetsplan och uppdrag.  
 
 
Samverkan 
 
Utföraren ska samverka med primärvården, anhöriga och för kunden viktiga 
personer och organisationer liksom gode män och förvaltare. Representanter för 
utföraren kan efter särskild önskan från biståndshandläggaren delta i 
vårdplanering. I uppdraget ingår att vara kunden behjälplig med externa 
kontakter såsom färdtjänst, läkare m.m. Utföraren ska samarbeta med 
primärvården och/eller sjukhusansluten hemsjukvård när det gäller personer 
som vårdas i livets slutskede. 
 
 
Insatser utöver biståndsbeslut 
 
Utföraren kan inte utöka hjälpen till kunden och kräva ersättning för den 
utökade tiden utan att en ny beställning har gjorts av kommunen.  
 
 
 
 



 4/4
Hälso- och sjukvårdsinsatser 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatser beviljas aldrig av biståndshandläggaren, exempelvis 
medicinering, smörjning av salvor som är ordinerade av läkare, såromläggning, mm. 
Hälso- och sjukvårduppgifter måste alltid ordineras av läkare eller distriktsköterska. 
De kan ibland utföras av annan personal till exempel vårdbiträden eller 
undersköterskor i hemtjänst. För att få göra en medicinsk arbetsuppgift krävs 
delegation av områdesansvarig distriktssköterska 
 
 
 


