
      

   
  

Information om ansökning om hemtjänst genom 

förenklad handläggning  

  
Förenklad handläggning innebär att Du som är 65 år eller äldre har rätt till hemtjänstinsatser i 

kommunen enligt politiskt tagna beslut. De insatser som Leksands kommun antagit som gällande 

enligt förenklad handläggning 4 kapitlet 2 a § socialtjänstlagen är:  

Städ – Städning av motsvarande två rum och kök i ett ensamhushåll. Vid parboende där båda beviljas 

hjälp kan det utökas till tre rum och kök. Som regel beviljas städning var tredje vecka.   

Tvätt – Som regel beviljas tvätt varannan eller var tredje vecka.   

Inköp – Inköp av dagligvaror sker i närmaste livsmedelsbutik med fullgott sortiment. Beviljas i regel 

en gång i veckan.   

Hemkörning av varor – Gäller endast från Tempo i Siljansnäs eller Tällberg. Leksands kommun står 

för hemkörningsavgiften.  

Ärenden – Maximalt ett ärende per vecka, exempelvis apoteksärenden.  

Egenvård – Hjälp med ögondroppar, smörjning av kroppen samt hjälp med att ta på och/eller av 

stödstrumpor.   

Beslut om hjälpinsatser grundar sig på de uppgifter du anger i din ansökan, inget hembesök görs i 

samband med utredningen. Utredningsförfarandet grundar sig i 4 kapitlet 2 a § socialtjänstlagen där 

det framgår att: Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre 

personer. Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:   

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,   

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och   

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen   

  

Handläggningen skall utgå från de tre grundläggande principerna inom äldreomsorg;   

1. människors rätt att själva bestämma och att få behålla sin integritet och identitet   

2. att känna sig trygg   

3. möjlighet att vara delaktig i utformandet av insatserna  

  

Om du har behov av andra insatser än de som anges ovan behöver biståndshandläggaren utgå från 

utredningssystemet Individens behov i centrum – IBIC och traditionell utredning genomförs enligt 11 

kapitlet 1 § socialtjänstlagen.   

  



      

   
  

Beslut och uppföljning  

Beslutet enligt 4 kapitlet 2 a § socialtjänstlagen kommer gälla högst ett (1) år. Kommunen ska följa 

upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § 

socialtjänstlagen och värdegrunden i 5 kap. 4 § socialtjänstlagen Lag (2018:669). En utvärdering av 

hur insatserna fungerar kommer att ske och möjlighet till ansökan om fortsatt bistånd. Om man inte 

väljer att ansöka på nytt avslutas insatsen. Ansökan bör behandlas inom 14 dagar och beviljas med 

insatser som utförararen har att förhålla sig till enligt kommunens riktlinjer.  

Utförare av hemtjänst  

När du ansöker hemtjänst väljer du vilken hemtjänstutförare som ska utföra din hemtjänst. Du kan 

välja mellan den kommunala hemtjänsten eller de som är godkända som utförare i Leksands kommun. 

Vi uppmuntrar till att göra ett aktivt val av hemtjänstanordnare. Om du har svårt att välja eller inte vill 

välja, så kryssa i ”ickevalsalternativ”. Ett ickevalsalternativ är en slumpmässigt utvald.  

• Leksands kommuns hemtjänst  

• Allegio Omsorg   

Avgifter   

Avgiften utgår enligt rådande taxa för hemtjänstinsatser. Avgiften är bland annat baserad på din 

inkomst och en blankett kommer skickas till dig av kommunens avgiftshandläggare för inhämtning av 

inkomstuppgifter.   

  

  


