
 

Information till kommuner som handlägger ärenden för personer som 

tillfälligt kommer att vistas i Kramfors kommun 
 

Tänk på att beställningen måste grundas på aktuell behovsbedömning. Viktigt därför att ni som 

bosättningskommun utreder det förväntade behovet, och då tar hänsyn till det boende som 

personen har här i Kramfors. Hjälpbehovet kan se annorlunda ut och i vissa fall vara större och i vissa 

fall mindre i exempelvis en sommarbostad. 

Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett, bifogad aktuell utredning alternativt 

uppdrag samt genomförandeplan (om sådan finns upprättad). 

Ska omsorgstagaren själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp t.ex. 

med läkemedel, ska egenvårdsintyg utfärdat av legitimerad personal medfölja beställningen. 

Utredning alternativt uppdrag (bifogas alltid) 
Det ska framgå vilket/vilka behov omsorgstagaren har inom de områden som är aktuella att 

tillgodose i vistelsekommunen.  

Genomförandeplan (bifogas om aktuell sådan finns) 

Intyg för egenvård (bifogas om behov finns) 

Blankett (bifogas alltid) 
Finns på Kramfors kommuns hemsida och ska alltid användas och innehålla följande: 

Kontaktuppgifter hemkommun  
 För- och efternamn på ansvarig handläggare alternativt enhetschef eller administratör 

 Telefonnummer till ansvarig handläggare alternativt enhetschef eller administratör 

 E-post till ansvarig handläggare alternativt enhetschef eller administratör 

 Hemkommunens adress 

 Organisationsnummer 

 Faktureringsadress 

 Eventuell referens 

Fakturering   
Kramfors kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut alternativt månadsvis 

beroende på bosättningskommunens önskemål. Följande information kring fakturering måste därför 

framgå:  

 Om fakturering ska ske per månad eller för hela vistelseperioden. 

 Om fakturering ska ske för utförd tid eller beviljad tid. 

Uppgifter om omsorgstagare 
Information om omsorgstagarens uppgifter behöver vara fullständigt ifyllda. Om det gäller 

makar/sammanboende ska en blankett per omsorgstagare fyllas i. 



 För- och efternamn  

 Personnummer 

 Adress i hemkommun (gatuadress, gatunummer, postnummer och postadress) 

 Telefonnummer 

 Vistelseadress (gatuadress, gatunummer, postnummer och postadress) 

 Uppgift om närstående (namn, telefonnummer och relation) 

 Tidsperiod (datum för omsorgstagarens planerade vistelse i Kramfors kommun) 

Aktuella insatser  
Tydlig information om vilka insatser som är aktuella under vistelsen behöver framgå. Prisuppgifter 

måste anges i beställningen då det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller. 

Matdistribution  

 Antal portioner 

 Pris per portion 

 Om restid för matdistribution ingår eller inte 

Trygghetslarm  

 Pris per månad 

 Om installation, restid och utförd tid ingår vid larmutryckning. Om inte ska prisuppgifter 

uppges 

Hemtjänst  

 Ange specifikt vilka insatser och insatsens innehåll som ska utföras och om de ska utföras 

under dag respektive natt 

 Frekvens d.v.s. hur ofta respektive insats ska utföras 

 Pris per timme  

 Totalt antal minuter/timmar i de fall där debitering ska ske för beviljad tid 

 Om restid ingår  

 Om dubbelbemanning ingår  

Övrigt 
 Förutsättningar att utföra insatser i vistelsebostaden (Ex. trappsteg in till och inom bostaden, 

möjlighet att framföra gånghjälpmedel inom och utanför bostaden, kort på att handla på) 

 Uppgifter om standard på bostad, omgivning, entré, hygienutrymme mm (Ex. toalett/dusch 

inom eller utanför bostaden, finns vatten/varmvatten inne i bostaden, el, tillgång till 

tvättmaskin) 

 Uppgifter om nödvändiga hjälpmedel (Ex. rollator, rullstol, hygienstol, vårdsäng m.m.) 

 Underskrift handläggare alternativt enhetschef eller administratör samt namnförtydligande 

Ifylld blankett, behovsutredning alternativt uppdrag och eventuell genomförandeplan 

och/eller egenvårdintyg skickas till: 
 

Kramfors kommun 

Förebyggande- och utredningsenheten 

Välfärdsförvaltningen 

872 80 Kramfors 


