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hemtjänstens insatser

Sö
lv

es
bo

rg
s 

ko
m

m
un

O
m

so
rg

sv
er

ks
am

he
te

n





 

INFORMATION OM HEMTJÄNSTENS INSATSER I 
SÖLVESBORGS KOMMUN

I Sölvesborg finns det 5 hemtjänstområden. För alla hemtjänstområden 
gäller samma regler kring insatser i ditt hem. 

Ansökan
Hemtjänst ska underlätta det dagliga livet för dig.
Utifrån din ansökan är det biståndshandläggaren som bedömer vilka 
insatser som du har rätt till. Vid bedömningen ska hänsyn tas till just 
dina behov. Inom en vecka från det du ansökt ska du få ett beslut. 
När du kontaktar biståndshandläggaren första gången ska du få en tid 
för ett besök inom 5 dagar. 
Beslut kan överklagas och information om hur detta går till hittar du 
längst bak i broschyren. 

Genomföra hjälpen
När beslut har tagits kring vilken hjälp du ska ha lämnas det vidare 
till enhetschefen för ditt område. Det är enhetschefen som har ansvar 
för att det fungerar för dig och även för personalens arbetsmiljö. 
Insatserna kan vara olika former av personlig omvårdnad som t ex 
hjälp med personlig hygien eller förflyttning. Personlig omvårdnad 
utformas utifrån dina personliga behov. Praktisk hjälp med t ex tvätt, 
städ och inköp kallas för serviceinsatser. 
Det görs en överenskommelse kring hur hjälpen ska utföras hos 
dig. Det kallas att göra en genomförandeplan, och görs av dig och 
personalen som arbetar hos dig. Det är viktigt att få veta hur du vill 
få hjälpen utförd hos dig i ditt hem.
Tillsynsmyndighet för omsorgens verksamheter är Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO).

Ditt hem är personalens arbetsplats 
För att det ska fungera måste en god arbetsmiljö finnas för personalen 
som arbetar hos dig, i ditt hem. Vid personlig omvårdnad krävs att 
personalen får använda tekniska hjälpmedel när det är nödvändigt. 



Det kan t ex vara höj- och sänkbar säng eller lyfthjälpmedel. 
Det kan även hända att det behövs en viss ommöblering för att 
personalen ska kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. För att kunna 
sköta städning i ditt hem behövs bra utrustning. Tänk även på att 
undvika rökning när personalen arbetar hos dig. 

Vintertid behöver det finnas tillgång till salt. Snöröjning utförs inte 
av hemtjänstpersonalen.

Vår förhoppning är att vi ska finna bra lösningar tillsammans med 
dig för att du ska få den hjälp du behöver och på det sätt som du 
önskar.

STÄDNING 

För att personalen ska kunna hjälpa dig med städningen behövs 
dessa städredskap:

1. en väl fungerande dammsugare med tillbehör
2. golvmopp med urvridare och hink/långborste och trasa
3. dammtrasor och disktrasor
4. toalettborste
5. rengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel

MATDISTRIBUTION

Kostnaden för matdistributionen debiteras en månad i efterskott. 
Månadskostnaden är antalet beställda luncher utifrån biståndsbeslut. 
Avdrag görs vid avbeställning senast dagen innan. Vid särskilda skäl 
reduceras kostnaden, trots att meddelande ej lämnats, t ex vid akut 
sjukhusvistelse. 



För avbeställning av matdistribution ring:
Listerlandet 0456-81 69 93
Norje 0456-81 69 96
Sandbäck 0456-81 69 97
Innerstaden Söder 0456-81 69 04
Innerstaden Norr 0456-81 69 06
Duvan   0456-81 69 13
Falkvik 0456-81 69 42

Det går också bra att säga till personalen som lämnar maten eller 
annan personal som kommer till ditt hem.

TRYGGHETSLARM

Vi behöver 2 nycklar till din bostad som ska användas av 
personalen som arbetar i ditt område. 

Larmet är till för dig då du råkat ut för en akut eller oväntad 
situation, t ex ramlat, toalettbesök eller blivit akut sjuk. 

Larmet går till en trygghetscentral i Örebro som sedan kontaktar 
personal i ditt område.

Det är viktigt att du berättar för larmcentralen varför du larmar. 

BRA ATT TÄNKA PÅ

För att personalen som ska hjälpa dig på kvällen och natten lätt ska 
hitta hem till dig är det bra om numret är väl synligt på huset och att 
det finns god ytterbelysning.



 
HJÄLPMEDEL

Om du är i behov av hjälpmedel eller ändringar i bostaden kontakta 
arbetsterapeuten i hemsjukvården som gör en bedömning av ditt 
behov. 
Vill du lämna tillbaka eller byta ut hjälpmedel så är det också 
arbetsterapeuten du ska kontakta.

BOSTADSANPASSNING

Det finns även en särskild handläggare på kommunen som beslutar 
om bostadsanpassningsbidrag. Vid frågor kring bostadsanpassning 
ring handläggaren tel 0456-81 61 87.

AVGIFTER

Det finns särskilda regler för vilken avgift du ska betala för din hjälp 
i hemmet. Du får en särskild information kring detta när du beviljas 
hjälpen. Om du har frågor kan du kontakta avgiftshandläggarna. 



VIKTIGA TELEFONNUMMER

Biståndshandläggare

Ann-Louise Andersson – Södra Innerstan 
Tel. 0456-81 60 14 tel.tid 08.15 – 09.45 (ej onsdagar) 
e-post: ann-louise.andersson@solvesborg.se

Elin Elofsson - Norra Innerstan och Duvan
Tel. 0456-81 64 06 tel.tid 08.15 - 09.45 (ej onsdagar)
e-post: elin.elofsson@solvesborg.se 

Sara Larsson - Mjällby, Hörvik, Hällevik/Nogersund 
Tel. 0456-81 60 13 tel.tid 08.15 - 09.45 (ej onsdagar)
e-post: sara.larsson@solvesborg.se

Frida Einarsson - Norje/Sandbäck och Falkvik
Tel. 0456-81 64 04 tel.tid 08.15 - 09.45 (ej onsdagar)
e-post: frida.einarsson@solvesborg.se

Emma Sturesson – Vårdplaneringar sjukhus, Utsikten, Trygg 
hemgång        
Tel. 0456-81 64 05  
e-post: emma.sturesson@solvesborg.se

Emelie Kunis – Vårdplaneringar sjukhus, Utsikten, Trygg hemgång        
Tel. 0456-81 60 12 
e-post: emelie.kunis@solvesborg.se

 



Avgiftshandläggare

Carina Johansson - Falkvik, Norra och Södra Innerstan 
Tel.0456-81 63 43 tel.tid 08.15 - 09.45 
e-post: carina.johansson@solvesborg.se

Lena Thuresson - Duvan, Norje/Sandbäck och Lister
Tel. 0456-81 60 57 tel.tid 08.15 - 09.45
e-post: lena.thuresson@solvesborg.se

 
 



Enhetschefer

Kith Mårtensson - Norra Innerstaden
Tel.0456-81 69 22 
e-post: kith.martensson@solvesborg.se

Linda Bengtsson - Södra Innerstan
Tel.0456-81 69 41 
e-post: linda.bengtsson1@solvesborg.se

Karl-Henrik Bulandr - Duvan och Falkvik  
Tel.0456-81 69 01 
e-post: karl-henrik.burlandr@solvesborg.se

Ulrika Thuné - Lister
Tel.0456-81 69 80 
e-post: ulrika.thune@solvesborg.se

Lina Carlsson - Norje/Sandbäck
Tel. 0456-81 69 68
e-post: lina.carlsson@solvesborg.se

Josefine Attnarsson - nattpatrullen
Tel. 0456-81 67 50 
e-post: josefine.attnarsson@solvesborg.se 

Åsa Högstedt, chef för biståndshandläggarna och 
avgiftshandläggarna
Tel. 0456-81 60 54 
e-post: asa.hogstedt@solvesborg.se 



Verksamhetschefer

Camilla Ryrstedt, chef för verksamhet hemtjänst
Tel.0456-81 60 55
e-post: camilla.ryrstedt@solvesborg.se

Lena Wilson-Ericsson, chef för verksamhet myndighet och kontroll
Tel. 0456-81 60 76
e-post: lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Omsorgschef

Annelie Kjellström, chef över omsorgsförvaltningen 
Tel.0456-81 63 36
e-post: annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Bostadsanpassning

Handläggare
Tel.0456-81 61 87

Arbetsterapeuter

Gruppnummer till samtliga arbetsterapeuter: 0456-81 64 90 
telefontid mån-fre 8.15-9.30



Om du inte blir nöjd.....

Synpunkter
Inom hemtjänsten vill vi ha en bra kvalitet på service, vård och 
omsorgsinsatserna. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter eller 
förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten. Om du 
inte är nöjd med utförda insatser kan du framföra klagomål. Prata 
i första hand med den personal det berör, och i andra hand med 
närmaste chef. Vill du framföra dina synpunkter eller klagomål 
skriftligt kan du använda vår speciella blankett för synpunkter/
klagomål.

Att överklaga beslut
Om du inte bedöms ha rätt till den insats du sökt får du ett skriftligt 
beslut om avslag. Avslag kan ges helt eller för en del av ansökan. 
Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt 
eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad 
man har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Om du inte är nöjd med biståndshandläggarens beslut har du 
rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom tre veckor. 
Skriftlig och muntlig information om hur man överklagar lämnas 
tillsammans med avslagsbeslutet. Om du behöver hjälp med att 
överklaga kan biståndshandläggaren hjälpa dig.
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