
Information till utförare 
 

Inför debitering 

Uppehållsrapporten fylls i strax efter varje månadsskifte och faxas på 08-712 87 52, dock 

senast den 5:e. 

Samtidigt ska inrapportering av plus- och minustid vara gjord i Treserva. Dvs rapportering 

av ledsagning, avlösning, larmutryckningar och ev plus- och minustid. 

 

Bara kommunal hemtjänst: Ska börja rapportera larmutryckningar i plus/minustiden i 

Treserva. En timme per utryckning. Installation, avinstallation, ominstallation och byte av 

batterier ska ej rapporteras utan är anslagsfinansierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättning vid uppehåll 

 

1. Sjukhus 

 5 dagars ersättning till utförare 

 Ingen kostnad för brukare 

 Vid sjukhus läggs uppehållet från den dagen efter brukaren åker in på 

sjukhus till och med dagen innan brukaren kommer hem. Inget uppehåll 

dagen då kunden åker in och kommer hem. 

 

2. Planerad frånvaro. Meddelad 2 dagar innan. 

 Ingen ersättning till utförare 

 Ingen kostnad för brukare 

 Avbokning ska göras till utföraren minst två dagar i förväg. Exempel: Om 

brukaren ska vara borta från lördag måste avbokning av insatsen göras 

senast torsdag (två dagar före). En 2:a läggs från och med lördagen. 

 

3. Oplanerad frånvaro 

 2 dagars ersättning till utförare 

 2 dagars kostnad för brukare 

 Om brukaren ska vara borta från lördag och avbokar insatsen på fredag 

så läggs en 3:a från och med fredag 

 Om brukaren inte meddelat att den ska vara borta på lördag och 

hemtjänsten kommer till brukaren på lördag och brukaren inte är hemma 

så läggs uppehåll 3:a från och med lördag om uppehållet ska fortsätta. 

 

     5.   Korttidsvård/Växelvård 

 Vid korttidsvård läggs uppehållet från den dagen brukaren åker in på 

korttidsvård till och med dagen innan brukaren kommer hem. Inget 

uppehåll dagen då kunden kommer hem. 

 

A. Avliden 

B. Personalbrist hos utförare=ingen ersättning till utförare (men avdrag 

för kunden) 



 

Efter debiteringen 

Alla utförare meddelas per mail att debiteringen är klar och att de nu kan ta ut 

ersättningsunderlaget och skicka faktura. Avgiftshandläggaren har lagt in plus och minustid 

för ev rättningar. 

 

Vid avslut eller minskade insatser ska ersättning utgå 5 dagar efter uppsagd insats. Det sköts 

av handläggaren som avlutar besluten. Det gäller inte när personen avlidit eller flyttar till 

särskilt boende. 

 

Arkivering 

Vid avslutat ärende ska akten återlämnas till Tyresö kommun, Socialförvaltningens närarkiv 

plan 3 i kommunhuset. Dokument kring leveranser från hemtjänst finns på hemsidan, under 

Omsorg och socialt stöd, Äldreomsorg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (till höger under 

relaterad information) Riktlinjer för hälso- och sjukvård (till höger under relaterad 

information) 

 Punkt d 4 Dokumentation, journalhandlingar och informationsöverföring, 4.3.2 

Leveransanvisningar – inleverans av SoL 

 Punkt å Blanketter, 4.3.3 Leveransversal. 

 

Larmkunder 

Ny utförare ska kontakta Tunstall (larmcentralen) och meddela att de ska skrivas in 

(kunna väljas) som utförare mellan kl.07.00-22.00. Övrig tid ansvarar den kommunala 

hemtjänsten för.  

 

019-17 96 90 (kontoret) 

019-17 96 40 (vid frågor om larm) 

020-66 11 11 (Tunstall support) 

 

Uppge även det telefonnummer Tunstall ska ringa vid larm. 

 

Den kommunala hemtjänsten ansvarar för installation och service av larm. 

 


