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Vilken hjälp har du rätt till?  

Du ansöker hos biståndshandläggare om hjälp från oss utifrån dina behov. Det är 

sedan ditt biståndsbeslut som avgör vilka av de uppräknade tjänsterna som du har 

rätt till. Vårt mål är att dina insatser ska fungera bra och kännetecknas av värdighet 

och god kvalitet!  

 

Varför tjänstedeklarationer? 

Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. 

Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig.  

 

Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta 

det – vi vill bli bättre!  

Alla som kommer i kontakt med oss har rätt att lämna synpunkter och klagomål. 

Dina synpunkter och klagomål är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete 

och ska ses som en möjlighet till förbättringar.  

 

Alla förtroendevalda och anställda hos oss tar emot synpunkter och klagomål och 

inriktningen är att de också ska besvara/åtgärda dem. Synpunkter kan lämnas både 

muntligt och skriftligt. 

 

Synpunkter och klagomål ska diarieföras. Detta innebär att synpunkten eller klago-

målet blir en allmän handling. Alla allmänna handlingar som inte är sekretess-

belagda är offentliga och därmed möjliga för vem som helst att ta del av. Om du 

inte vill lämna ut ditt namn kan du istället lämna dina synpunkter anonymt.  

 

Du kan också skriva ner dina synpunkter och skicka dem till: 

Vimmerby kommun 

Socialförvaltningen  

598 81 VIMMERBY 

E-post: socialforvaltning@vimmerby.se 

 

  

mailto:socialforvaltning@vimmerby.se
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HEMTJÄNST SERVICE  

 

Städning  

Beskrivning av tjänsten 

Stödet och hjälpen ges till dig utifrån dina behov. I städning kan det bland annat 

ingå damning, dammsugning och våttorkning av golv. I allmänhet städas maximalt 

två rum, kök, hall samt toalett och du får städat var tredje vecka.  

 

I städningen ingår det inte storstädning, fönsterputsning, tak- och väggtvätt, 

skåpsrengöring, städning av källare/vind, flyttstädning, silverputs, vädring av  

stora mattor, städning av balkong/altan eller avfrostning av frys. 

 

Du som har beslut om städning via hemtjänsten kan välja om det är Vimmerby 

kommuns hemtjänst eller någon av de företag som kommunen godkänt som ska  

utföra din städning. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Du får din städning av den utförare som du har valt. Är du inte nöjd kan du byta.  

Städningen ska ske den dag som du och den som utför städningen kommit överens  

om. Du ska veta om det blir på förmiddagen eller eftermiddagen. Om det blir 

ändringar ska du kontaktas om detta. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Städningen görs bara när du själv är hemma. Du ska höra av dig i så god tid som 

möjligt om du är bortrest eller av andra skäl inte kan ta emot den personal som  

ska städa. 

 

Du ska se till att det finns dammsugare, hink, mopp eller skurtrasa samt exempelvis 

rengöringsmedel. Om dessa saker inte finns kan städningen helt eller delvis utebli.  
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Tvättservice  

Beskrivning av tjänsten 

Vi ser till att dina kläder, handdukar och sängkläder blir tvättade. Stödet och hjälpen 

ges till dig utifrån dina behov. Tvätten sker i allmänhet varannan vecka. Till vår hjälp 

har vi personal från företaget Samhall AB. De hämtar din tvätt, tvättar den separat i 

sin tvättstuga, stryker/manglar och lämnar sedan tillbaka den rena tvätten till dig. 

Handtvätt, tvätt av ylle, ytterkläder, material som kräver kemtvätt och tvätt av städ-

utrustning ingår inte.  

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi ansvarar för att Samhall sköter din tvätt. Din tvätt hämtas och lämnas tillbaka  

av Samhall på i förväg bestämd dag och tid. Du ska bli kontaktad om det blir 

ändringar. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du ska lägga din tvätt i tvättsäcken och fylla i en lista så det framgår vilken tvätt 

säcken innehåller. Du ska vara hemma när tvätten hämtas och lämnas. Om du är 

bortrest eller av andra skäl inte kan vara hemma vill vi att du hör av dig till Samhall  

i så god tid som möjligt. När den rena tvätten kommer tillbaka till dig lägger du 

själv in den i skåp och lådor. 

 

Förberedande tvätt 

Beskrivning av tjänsten 

Du får hjälp att lägga din tvätt i tvättsäcken, fylla i tvättlistan och lämna ut tvätten  

till Samhall. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den tid vi kommit överens om. Vi kontaktar dig om det blir ändringar.  

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du behöver vara hemma.  
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Efterarbete tvätt 

Beskrivning av tjänsten 

Du får hjälp att ta emot din rena tvätt och att lägga in den i dina skåp och lådor. I 

efterarbetet ingår enklare klädvård som att sy i en knapp. Det kan också vara så att 

du kan tvätta själv men inte klarar efterarbetet. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den tid vi kommit överens om. Vi kontaktar dig om det blir 

ändringar. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du behöver vara hemma.  

 

Inköp – matvaror 

Beskrivning av tjänsten 

Du får stöd och hjälp med att handla. Personalen handlar din mat från den affär som 

ligger närmast din bostad. I normala fall sker detta 1 gång per vecka.  

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag vi kommit överens om. Du ska veta om vi kommer på 

förmiddagen eller eftermiddagen. Vi kontaktar dig om det blir ändringar. Vi 

hanterar inte kontanter. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du behöver vara hemma och i den mån det är möjligt ska du ha förberett och 

planerat dina inköp. Du behöver ha ett giltigt betalkort som gäller i affären.  
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Förberedande inköp – matvaror 

Beskrivning av tjänsten 

Du får stöd och hjälp med att skriva din inköpslista och med att skicka eller ringa  

in din beställning till affären som kör hem dina matvaror. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag vi kommit överens om. Du ska veta om vi kommer på 

förmiddagen eller eftermiddagen. Vi kontaktar dig om det blir ändringar. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du behöver vara hemma och i den mån det är möjligt ska du ha förberett och 

planerat dina inköp.  

 

Inköpsservice – medicin 

Beskrivning av tjänsten 

Vi hjälper dig att göra inköp av medicin från apoteket. När du behöver icke-

receptbelagd medicin som finns i t.ex. livsmedelsaffärer vill vi att du använder  

dig av detta alternativ. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag vi kommit överens om. Du ska veta om vi kommer på 

förmiddagen eller eftermiddagen. Vi kontaktar dig om det blir ändringar. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du ska ha ett giltigt apotekskonto, eftersom vi inte hanterar kontanter. Du behöver 

också ordna en fullmakt som godkänner att vi utför inköpet. Du behöver vara 

hemma när apoteksvarorna levereras.  
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Matdistribution  

Beskrivning av tjänsten 

Kostenheten inom Vimmerby kommuns samhällsbyggnadsavdelning tillagar och 

kör hem kylda portioner med färdiglagad mat till dig som blivit beviljad 

matdistribution. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Maten levereras till din bostad enligt överenskommelse. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du behöver vara hemma när maten levereras. Du hör av dig i god tid om du  

vill avbeställa någon måltid. 

 

HEMTJÄNST TRYGGHET 

 

Trygghetslarm  

Beskrivning av tjänsten 

Trygghetslarm installeras i din bostad. Larmet är anslutet till Tunstall AB och 

besvaras dygnet runt. Tunstall ordnar så att det kommer hemtjänstpersonal  

hem till dig om det behövs.  

 

Trygghetslarm ersätter inte akut behov av medicinsk hjälp. Då ska du istället  

ringa 112. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer hem till dig när du har larmat om du behöver vår hjälp. Vi installerar ett 

kodlås på din dörr för att kunna öppna din ytterdörr utan att hämta nyckel.  

 

Vi behöver ändå, för säkerhets skull, en nyckel till din bostad. Den förvarar vi i ett  

låst nyckelskåp och vi lämnar tillbaka den när du återlämnar larmet.   
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Detta förväntar vi oss av dig 

Du behöver lämna ut en nyckel till din bostad. Du använder larmet vid hjälpbehov 

av brådskande karaktär. Trygghetslarm ersätter inte akut behov av medicinsk hjälp. 

Då ska du istället ringa 112. Det är ditt ansvar att ha en fungerande telefon och ett 

abonnemang som fungerar ihop med larmet. Flytta inte larmet från huvudjacket.  

 

Telefonservice  

Beskrivning av tjänsten 

Vi ringer upp dig på avtalade tider för att öka din trygghet. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Om du inte svarar när vi ringer är det vårt ansvar att kontrollera vad som har hänt 

och vidta de åtgärder som behövs.  

 

Detta förväntar vi oss av dig  

Du lämnar nyckel till din bostad. Det är ditt ansvar att ha en fungerande telefon. Du 

behöver meddela oss om du är bortrest eller inte är i behov av telefonservicen.  

 

Tillsyn  

Beskrivning av tjänsten 

Vi kommer regelbundet hem till dig för att öka din trygghet. Stödet och hjälpen ges 

till dig utifrån dina behov. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi besöker dig vid de tider vi kommit överens om. 

 

Detta förväntar vi oss av dig  

Du lämnar nyckel till din bostad. Du behöver meddela oss när du är bortrest eller 

inte är i behov av tillsynen. 
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HEMTJÄNST OMVÅRDNAD  

 

Dusch  

Beskrivning av tjänst 

Vi stöttar/hjälper dig när du behöver duscha. Stödet och hjälpen ges till dig utifrån 

dina behov. Insatsen ges i allmänhet en gång per vecka. I dusch ingår hårvård, som 

att kamma dig och rulla ditt hår. Vård av fingernaglar ingår också i okomplicerade 

fall. Vid nagelvård på fötter hänvisar vi dig till fotvård.  

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag vi kommit överens om. Du ska veta om vi kommer på 

förmiddagen eller eftermiddagen. Vi kontaktar dig om det blir ändringar. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du ansvarar för att det finns hygienartiklar och andra förbrukningsvaror hemma, 

exempelvis tvål, kam, schampo och handdukar. Du behöver meddela oss när du  

är bortrest eller inte är i behov av hjälpen. 

 

Utevistelse  

Beskrivning av tjänst 

Vi stöttar/hjälper dig så att du kan komma utomhus. Stödet och hjälpen ges till dig 

utifrån dina behov. Utevistelse kan ges en gång per vecka. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag vi kommit överens om. Du ska veta om vi kommer  

på förmiddagen eller eftermiddagen. Vi kontaktar dig om det blir ändringar. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du ska om möjligt ha förberett din utevistelse. Du behöver meddela oss när du är 

bortrest eller inte är i behov av hjälpen. 
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Social samvaro  

Beskrivning av tjänst 

Vi stöttar/hjälper dig att bryta social isolering utifrån dina behov.  

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag vi kommit överens om. Du ska veta om vi kommer  

på förmiddagen eller eftermiddagen. Vi kontaktar dig om det blir ändringar. 

 

Detta förväntar vi oss av dig 

Du behöver meddela oss när du är bortrest eller inte är i behov av hjälpen. 

 

Morgonhjälp, förmiddagshjälp, daghjälp, efter-

middagshjälp, kvällshjälp, natthjälp 

Beskrivning av ovanstående tjänster 

Stödet och hjälpen ges till dig utifrån dina behov. Det kan till exempel vara 

 hjälp med din personliga hygien 

 på- och avklädning 

 förflyttningar 

 stöd och hjälp vid toalettbesök 

 bäddning och att bädda rent 

 hjälp i samband med måltider 

 tillagning av enklare måltider 

 diskning 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi gör tillsammans med dig upp vad vi ska hjälpa till med och hur hjälpen ska 

utföras, detta kallas för genomförandeplan. Vi ska sedan hålla det vi kommit 

överens om i planen. 
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Detta förväntar vi oss av dig 

Även du ska hålla vad vi kommit överens om i genomförandeplanen.  

 

Om hjälpmedel behövs för din säkerhet och vår arbetsmiljö är det viktigt att du 

tillsammans med oss hittar bästa möjliga lösning, annars kan hjälpen helt eller  

delvis utebli. 

 

Du ser till att det finns de hygienartiklar och de förbrukningsvaror hemma som du 

behöver exempelvis tvål, kam, schampo, rakapparat, handdukar eller sänglinne.  

Eventuell rakning sker endast med rakapparat. 

 

Behöver du hjälp att värma din mat behöver du ha en mikrovågsugn. 

 

Du behöver meddela oss när du är bortrest eller inte är i behov av hjälpen. 

 

ÖVRIGA INSATSER 

 

Ledsagning 

Beskrivning av tjänsten  

Du får hjälp att ta dig till och från olika aktiviteter i samhället exempelvis till 

läkare, tandläkare, frisör, fotvård, bank eller fritidsaktiviteter. Insatsen ges till  

dig utifrån dina behov. Vid besök hos sjukvården ges insatsen endast till och  

från sjukvårdsinrättningen, under vistelsen på sjukvårdsinrättningen ansvarar 

sjukvården för hjälpen. Transportmedel ingår inte. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag vi kommit överens om. Vi utför insatsen enligt vad vi 

kommit överens om.  

 

Detta förväntar vi oss av dig  

Du bokar ledsagningen i god tid.  
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Avlösarservice 

Beskrivning av tjänsten  

Avlösarservice är till för att du som är anhörig ska få möjlighet till rekreation och 

tid för dig själv. Avlösarservicen sker genom att personal kommer hem till dig och 

löser av dig i omsorgen till din närstående. Servicen kan ges både som regelbunden 

insats och vid enstaka behov.  

 

Insatsen är gratis upp till max 10 timmar per månad, måndag – fredag klockan  

08.00-18.30. Vid avlösarservice annan tid eller utöver 10 timmar tas avgift ut. 

 

Detta kan du förvänta dig av oss 

Vi kommer till dig den dag och tid som vi kommit överens om.  

 

Detta förväntar vi oss av dig  

Du bokar avlösarservice i god tid så att vi kan planera in insatsen. 

 


