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Information till kommuner som handlägger ärenden för brukare som
tillfälligt kommer att vistas i Falkenbergs kommun
Denna information syftar till att underlätta handläggningen och verkställigheten gällande de
brukare som tillfälligt vistas i Falkenberg och som har behov av insatser från socialtjänsten
och/eller hemsjukvården.
INSATSER (såsom hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution)
Använd beställningsunderlaget som ligger på hemsidan.
Bosättningskommunen ansvarar för att:
- bifoga aktuell utredning och behovsbedömning av det förväntade insatsbehovet
- bifoga aktuell genomförandeplan eller annan specifikation av insatser som underlag till
utföraren
- inkommen beställning är anpassad till de förutsättningar som semesterbostaden ger, vilka
ofta skiljer sig från hembostaden och kan göra att hjälpbehovet ibland blir större
- bifoga egenvårdsintyg då beställningen avser hälso- och sjukvårdsuppgifter som bedömts
kunna utföras som egenvård.
Tänk på att beställningen ska vara fullständigt komplett ifylld och godkänd senast 14 dagar
innan ärendet kan verkställas. Om något saknas i beställningen kommer den att faxas i retur
till er och ärendet kan eventuellt bli försenat i verkställighet.
Falkenbergs kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut enligt verkställd/
utförd tid. Det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller, varför era belopp
måste anges väldigt klart och tydligt på beställningsunderlaget. Om ersättningsbelopp ej
angivits kommer Falkenbergs kommuns ersättningsbelopp att faktureras.
HEMSJUKVÅRD
Om brukaren har hemsjukvård i bosättningskommunen, såsom arbetsterapeut, fysioterapeut
eller sjuksköterska och behöver det under vistelsen måste detta beställas i bosättningskommunen. Brukaren får själv då kontakta sin ordinarie utförare för beställning av hemsjukvård som i sin tur får kontakta Falkenbergs kommuns hemsjukvård på:
Telefon:
0346-88 54 71
Faxnummer: 0346-138 79

HJÄLPMEDEL
Korttidslån:
Kontakt: Hjälpmedelscentralen Halmstad, telefon: 035-16 43 00
Vid ett kortvarigt behov av hjälpmedel upp till 14 dagar behövs inte förskrivning och lånet är
kostnadsfritt.
Följande hjälpmedel kan lånas om de är tillgängliga:





Rullstol från sittbredd 35
Rollator
Fristående toalettförhöjning
Duschstol utan hjul

Brukaren ansvarar för att de hjälpmedel som lånas används på rätt sätt, då utlåningen inte
sker enligt sedvanliga utprovningsrutiner. Om lånetiden överskrids kommer låntagaren att
debiteras för varje överskriden vecka.
Tillfälligt lån:
Kontakt: Brukarens förskrivare i bosättningskommunen eller hemlandstinget/regionen
Tillhör brukaren annat län än Halland och är folkbokförd i Sverige kan utlåning ske längre
period än det som ryms inom ovanstående korttidslån på maximalt 14 dagar. Tillfälligt lån
kan fås för hjälpmedel som är skrymmande och svåra att ta med från den ordinarie bostaden.
Låneperioden är begränsad till 3 månader.
För att få ett tillfälligt lån krävs en förskrivning och ett debiteringsunderlag från brukarens
bosättningskommun eller hemlandsting/region. Debiteringen sker enligt ordinarie prislista i
Halland.
Får brukaren inte sin kostnad täckt via sin bosättningskommun eller hemlandsting/region får
brukaren själv stå för kostnaden.

Övriga upplysningar lämnas av:
Falkenbergs kommuns kontaktcenter, telefonnummer 0346-88 60 00

