
 
 
 
Socialförvaltningen 
 

Boservice med förenklad handläggning 
 
 
Vem kan få hjälp 
Du som är 80 år eller äldre och bosatt i Kinda kommun kan ansöka om boservice utan föregående 
prövning av behov, så kallad biståndsutredning. Avsikten är att Du ska kunna få hjälp med praktiska 
saker som underlättar Ditt vardagsliv och Du behöver inte motivera varför Du ansöker om boservice. 
Är Ni två personer i hushållet som är över 80 år gäller en ansökan per hushåll. 
 
Vad är Boservice 
Med boservice avses insatserna städ, tvätt och inköp. Inom ramen för förenklad 
biståndshandläggning kan Du även ansöka om trygghetslarm. 
 
Städning – 2 tillfällen/månad 

• Städ avser veckostädning och omfattar 2 rum och kök samt badrum med dammsugning, 
våttorkning av golv och dammtorkning. Vid behov kan också skåpluckor, dörrar och lister 
torkas samt kyl, frys och spis/fläkt rengöras (ej storstädning). Dessa moment ska rymmas 
inom ramen för insatsen.  

• Det är viktigt att det finns dammsugare, golvmopp, hink, rengöringsmedel mm. för att vi ska 
kunna ge Dig bra städhjälp.  

 
Tvätt och klädvård – 2 tillfällen/månad 

• I tvätt och klädvård ingår att tvätta, hänga tvätt, ta ned, vika och lägga in rent i skåp. Du har 
också möjlighet att få något klädesplagg struket. Du kan också få hjälp att sy i en knapp och 
hänga ut och vädra kläder. Dessa moment ska rymmas inom ramen för insatsen. 

• Tvättmaskin ska finnas i bostaden eller i gemensam tvättstuga. 
 
Inköp – 1 tillfälle/vecka 

• Inköp görs en gång i veckan i närmaste affär och avser en veckas normalförbrukning av 
dagligvaror. Du kan också få hjälp med inköp på apotek och viss hjälp med återvinning av 
glas/flaskor mm. Dessa moment ska rymmas inom ramen för insatsen. 

 
Trygghetslarm 

• Du kanske behöver tillgång till ett trygghetslarm på grund av sjukdom eller är orolig för att 
ramla och behöver ett larm som extra trygghet.  

 
Inom ramen för Din beviljade boservice har Du även möjlighet att byta ut delar av en insats till något 
annat som är viktigt för Dig.  
 
Till exempel: 

• promenad i närområdet 
• högläsning 
• skötsel av krukväxter 
• byte av gardin eller glödlampa 
• hämta något från vind/källare (ej tunga lyft) 



 
 
 
 
Hur länge gäller överenskommelsen? 
Den överenskommelse som Du och kommunens biståndsbedömare gör gäller i två år, därefter görs 
uppföljning av beslutet. 
 
Vad kostar det? 
För boservice (städ, tvätt och inköp) utgår en avgift på 500 kr/insats och månad. För trygghetslarm 
utgår en avgift på 150 kr/månad.  
 
Du har möjlighet att begära en inkomstprövning vilket kan ge Dig en lägre avgift. Beräkning av Din 
avgift utgår från Kinda kommuns regler för avgiftsberäkning enligt maxtaxa. Där tas hänsyn till Din 
inkomst och boendekostnad. Det finns ett högkostnadsskydd – det vill säga en högsta avgift för 
hemtjänst. Beslut om taxa fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Hur ansöker jag? 
Om Du vill ansöka om boservice med förenklad biståndshandläggning eller få mer information kan Du 
kontakta kommunens biståndsbedömare via kommunens växel på telefonnummer 0494‐190 00. 
Ansökningsblankett finns också att hämta på medborgarkontoret eller laddas ned från Kinda 
kommuns hemsida www.kinda.se. 
 
På ansökningsblanketten kryssar Du för vilka insatser Du vill ha och skickar till kommunens 
biståndsbedömare som mottar och registrerar Din ansökan. Därefter får Du ditt beslut per post 
samtidigt som hemtjänsten i Ditt område får en beställning på Dina önskade insatser. När 
hemtjänsten fått Din beställning kontaktar de Dig inom 5 arbetsdagar så att Ni tillsammans kan 
planera hur Du vill ha Dina insatser utförda. 
 
Alltid möjligt med individuell biståndsprövning 
Förenklad biståndshandläggning ska göra det enklare att söka hemtjänst, men Du kan alltid välja 
individuell biståndsprövning. Ibland krävs individuell biståndsprövning, till exempel om Du har behov 
av personlig omvårdnad eller service vid fler tillfällen än vad som är möjligt vid förenklad bistånds‐
handläggning.  



 
 
 
 
Socialförvaltningen 

 
Sökande:  
Efternamn och tilltalsnamn sökande: 

  

Personnummer: 

Namn make/maka/sammanboende: 

 

Personnummer: 

Adress: 

 

Postadress: 

 

Telefonnummer: 

Närstående: 

 

Telefonnummer: 

Närstående: 

 

Telefonnummer: 

 
Boservice med förenklad biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen 4 kap1 §. erbjuds Dig 
som har fyllt 80 år och är bosatt i Kinda kommun. Kostnad utgår enligt Kinda kommuns 
regler för avgiftsberäkning enligt maxtaxa. Bor Ni två personer i ett hushåll och båda är över 
80 år kan Ni endast göra en ansökan per hushåll. 
 
Jag ansöker om följande insatser: 
 

 Städ (2 rum & kök samt badrum)   2 tillfällen/månad 
 

 Tvätt och klädvård   2 tillfällen/månad 
 

 Inköp av dagligvaror   1 tillfälle/vecka 
 

 Trygghetslarm 

 
Kryssa för dina önskemål och skicka blanketten till:  Kinda kommun 

Biståndsenheten
 Box 1 

590 40  KISA. 
 
Kommunens biståndsbedömare mottar och registrerar Din ansökan och skickar beslutet hem 
till Dig. Därefter tar personal från hemtjänsten kontakt med Dig för att gå igenom Dina 
önskemål om hur och när Du vill ha Dina serviceinsatser utförda. För avgiftens beräkning 
behöver Du fylla i och skicka in blanketten ”Inkomstförfrågan” som bifogas med Ditt beslut. 
Det framgår på blanketten till vem Du ska skicka den. 

 
För mer information och underskrifter, se baksida.

ANSÖKAN OM BOSERVICE MED  
FÖRENKLAD BISTÅNDSHANDLÄGGNING  



 
 
 
 
Försäkran och underskrift 
 
Jag är införstådd med att de personuppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande 
av ärendet kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen i socialförvaltningens 
register. 
 
Ort och datum 
 
………………………………………………………………… 
 
Sökandes underskrift 
 
………………………………………………………………… 
 
 
Kommunens bedömning 
 

 Insatsen/insatserna beviljas inom ramen för gällande regler. 
 

 Insatsen avslås genom att gällande regler inte uppfylls.  
 
Ta kontakt med undertecknad biståndsbedömare för ytterligare information då Du kan 
vara berättigad till andra hjälpinsatser om Du på grund av dåligt hälsotillstånd eller annan 
funktionsnedsättning behöver stöd. 
 
Telefonnummer: 0494‐190 00 (kommunens växel) 
 
Underskrift biståndsbedömare 
 
Ort och datum 
 
…………………………………………………………………. 
Namn 
 
………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
………………………………………………………………….. 
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