Datum

2015-02-23

Socialförvaltningen
Biståndsenhet

Information till kommuner som handlägger ärenden för personer
som tillfälligt kommer att vistas i Falkenbergs kommun.
Denna information syftar till att underlätta handläggningen och verkställigheten gällande de
personer som tillfälligt vistas i Falkenberg och som har behov av insatser från socialtjänsten
och/eller hemsjukvården.
Med anledning av det antal ärenden vi hanterar så har vi svårt att följa varje bosättningskommuns
olika riktlinjer varför vi ber er respektera vår hantering av dessa ärenden och därmed följer
nedanstående rutiner.

Beställning
Hemtjänst
-

-

-

-

Använd den beställningsmall som tillhandahålls på www.falkenberg.se
Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som
bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar
hänsyn till det boende som personen har här i Falkenberg. Vår erfarenhet är att
hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett sommarboende vilket kan göra att hjälpbehovet i
vissa fall blir större än i det ordinarie hemmet. Biståndshandläggare inom Falkenbergs
kommun bistår inte med att undersöka bostäder.
Beställningen skall komma till Falkenbergs kommuns biståndsenhet 14 dagar innan
personen kommer till kommunen. Detta för att våra utförare skall få en möjlighet att
planera verkställigheten av insatser.
Vid de beställningar där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård skall
underlag för den bedömningen, dvs egenvårdsintyg, medfölja beställningen.
Kom ihåg att bifoga aktuell genomförandeplan eller annan specifikation av insatser som
underlag till utföraren.
Falkenbergs kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut. Det är
bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller varför det måste anges i
beställningen.

Hjälpmedel
- Korttidslån: du som har ett kortvarigt behov av hjälpmedel kan få låna hjälpmedel upp till

-

14 dagar. Det krävs ingen förskrivning och lånet är kostnadsfritt.
Följande hjälpmedel har du möjlighet att få låna som korttidslån under förutsättning att de
finns tillgängliga: rullstol från sittbredd 35, rollator, fristående toalettförhöjning, duschstol
utan hjul. Brukaren ansvarar för att de hjälpmedel som lånas används på rätt sätt eftersom
utlåningen inte sker enligt sedvanliga utprovningsrutiner. Om lånetiden överskrids kommer
låntagaren att debiteras för varje överskriden vecka.
Kontakt: Vänd dig till Hjälpmedelscentrum tele: 035-164300 om du är i behov av ett
korttidslån.
Tillfälligt lån: När du som brukare från ett annat län än Halland, med folkbokföringsadress
i Sverige, behöver hjälpmedel utöver det som ryms under korttidslån eller om lånet
överstiger 14 dagar, kan du få ett tillfälligt lån. Tillfälligt lån kan du få för hjälpmedel som
du behöver för att klara din vardag och som är för skrymmande att tas med från din
ordinarie bostad. Låneperioden är begränsad till tre månader.
För att få ett tillfälligt lån behövs en förskrivning och ett debiteringsunderlag från din
hemkommun eller ditt hemlandsting/region. Debiteringen sker enligt ordinarie prislista i
Halland. Får du inte kostnaden täckt via din hemkommun eller ditt hemlandsting/region får
du själv stå för kostnaden för lånet. Kontakt: Vänd dig till din förskrivare i din
hemkommun eller ditt hemlandsting/region om du är i behov av ett tillfälligt lån.

Hemsjukvård
Om du under din vistelse i Falkenbergs kommun har hemsjukvård som måste utföras i hemmet av
arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska, kontakta i god tid din ordinarie utförare i din
bosättningskommun, för beställning av hemsjukvård under din tillfälliga vistelse i Falkenbergs
kommun
Din utförare når Falkenbergs kommuns hemsjukvård på tele: 0346-885471 eller Fax:0346-13879

