BESTÄLLNING
AV SERVICE UTAN BEHOVSPRÖVNING
För dig som fyllt 75 år och är folkbokförd i Håbo kommun

Blanketten skickas/lämnas till:
Håbo kommun
Kontaktcenter
746 80 Bålsta
Beställare
Sökandens efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Maka / Make / Reg. parter / Sambo

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon hem

Telefon mobil

E-post

Maka / Make / Reg. parter / Sambo bor på annan adress

Postadress

Uppgift om annan anhörig
Namn

E-post

Telefon hem

Telefon arbete

Telefon mobil

Telefon övrigt

Mer information - dokument tillhörande denna blankett

–
–
–
–

Rutin för handläggning av service utan behovsprövning
Godkända privata utförare
Broschyren Avgifter inom äldreomsorg
Blanketten inkomstförfrågan – ska bifogas denna blankett för att räkna ut avgiften för insatsen

Serviceinsatser
Tvätt – Var fjortonde dag, 37 minuter per tillfälle, max 1.34 timme per månad
Tvätt – Mindre tid

Ange önskad tid

Städning, ensamboende, max två rum och kök, varannan vecka, 40 minuter per tillfälle
Städning, ensamboende – Mindre tid

Ange önskad tid

Välj utförare av dina valda tjänster

Önskemål om språkkunskaper
Fyll i vilket språk du vill att den som utför tjänsterna ska kunna tala

Andra önskemål

Önskad veckodag

Ange önskad tid

Inköp / post- bankärenden, 1 gång per vecka, 30 minuter per tillfälle, max 2,17 timmar per månad
Inköp / post- bankärenden – Mindre tid

Önskad veckodag

Ange önskad tid

Städning, sammanboende, max tre rum och kök, varannan vecka, 1 timme per tillfälle
Städning, sammanboende – Mindre tid

Önskad veckodag

Önskad veckodag

BESTÄLLNING
AV SERVICE UTAN BEHOVSPRÖVNING
För dig som fyllt 75 år och är folkbokförd i Håbo kommun

Betalning

Jag väljer att betala min avgift enligt den nivå som avgörs i avgiftsutredning. Utredningen tar
hänsyn till mitt betalningsutrymme och kan komma att innebära en sänkt avgift. Avgiften blir aldrig
högre än de nivåer som gäller för hemtjänst, inom maxtaxa.
Jag väljer att betala min avgift enligt gällande avgiftsnivåer utan att medverka i en avgiftsutredning.
Avgiften blir aldrig högre än de nivåer som gäller för hemtjänst, inom maxtaxa.

Beställningen ska undertecknas

av den som ska använda tjänsterna eller av person som är behörig

att företräda beställaren
Ort och datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

_________________
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende inom socialtjänsten. Vi behandlar dina uppgifter
med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina
personuppgifter är vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

POSTADRESS

TELEFON VÄXEL

ORG.NR

HEMSIDA

E-POST

746 80 BÅLSTA

0171-525 00

212000-0241
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kontaktcenter@habo.se
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År 2018 gäller följande tidsomfattningar:
Tvätt och enklare klädvård (inte mattor och tunga överkast)
Var fjortonde dag, 37 minuter per tillfälle max 1,34 timme per månad
Städning
Två rum och kök för ensamstående, varannan vecka, 40 minuter per tillfälle
Tre rum och kök för sammanboende, varannan vecka, 1 timme per tillfälle
Max 1,44 timmar per månad respektive 2,17 timmar per månad för ett par
Inköp/post-bankärenden
En gång per vecka 30 minuter/tillfälle. Max 2,17 timmar per månad
Totalt maxtid om alla insatser beställs:
4,95 timmar per månad för ensamstående och 4,6 timmar per person i ett sammanboende par
Avgifter
Avgifterna för beställda serviceinsatser är samma som för biståndsbedömd hemtjänst. Det finns olika
avgiftsnivåer beroende på totala antalet timmar per månad. Omfattningen av service utan behovsprövning
ligger på lägsta nivån, vilket år 2018 innebär 307 kr. Därutöver tillkommer 200 kr om städning är en av
insatserna.
För mer information, se broschyren ”Avgifter för äldreomsorg” på www.habo.se.
Om kunden väljer att medverka i avgiftsutredning kan avgiften komma att bli helt eller delvis reducerad
beroende på det egna betalningsutrymmet som fastställs i avgiftsutredningen.
Kunden får i samband med verkställighet en inkomstförfrågan hemskickad från avgiftshandläggare som
ansvarar för uträkning av betalningsutrymme, samt för korrekt fakturering. Beroende på inkomster och
utgifter kan kunden få ett beslut om lägre avgift. Kunden kan även i beställningsblanketten välja bort
avgiftsberäkningen och direkt betala maxbeloppet, det vill säga de avgifter som anges i broschyren, om så
önskas.
Beställningsperiod
Beställningen gäller tills kunden säger upp tjänsten. Uppsägning görs till kommunens kontaktcenter.
Ingen individuell uppföljning sker, men kvaliteten i de utförda tjänsterna ska hålla samma mått som i
övrig hemtjänst. Synpunkter tas tillvara likt övrig synpunktshantering.
Avgränsning gentemot biståndsbedömda insatser
Om den enskilde önskar mer individuell anpassning av stödet så att fler timmar används för någon
insats än vad schablonen tillåter, kan inte denna beställning av servicetjänster användas. Den enskilde
får då kontakta biståndshandläggare för sedvanlig ansökan om hemtjänst. Beviljas den enskilde, efter sin
ansökan, ett utökat bistånd, ska hela ärendet hanteras av biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen.
_____________
POSTADRESS

TELEFON VÄXEL

ORG.NR

HEMSIDA

E-POST

746 80 BÅLSTA

0171-525 00

212000-0241

www.habo.se

kontaktcenter@habo.se

BESÖKSADRESS

TELEFAX

Centrumleden 1

0171-563 33

Blanketten skapad 2018-07-19 / 2506LF

