Hemtjänst

Hemtjänst
Hemtjänst eller hjälp i hemmet enligt
Socialtjänstlagen, är basen i omvårdnad i
hemmet. Den innehåller stöd och service till
äldre och personer med fysiska, psykiska
och/eller sociala funktionshinder. Det finns
hemtjänstgrupper i Hedemora, Långshyttan,
Smedby och Garpenberg samt en gemensam
nattpatrull.
Dagverksamhet för personer med utredd
minnesproblematik finns på Sturegatan i
Hedemora och på Granen i Långshyttan.
Dagverksamheten skall erbjuda en
meningsfull samvaro, aktivering och vara en
avlastning för anhöriga.
Exempel på andra insatser är avgiftsfri
avlastning i hemmet, ledsagarservice,
kontaktperson och trygghetslarm.
För att en funktionshindrad person skall klara det dagliga livet så självständigt
som möjligt kan bostaden ibland behöva anpassas. Anpassningen/Åtgärden kan
till och med vara en förutsättning för att personen skall kunna bo kvar i sin
bostad.

Vill Du få mer information eller ansöka om en insats kontaktar Du
förvaltningens behovsbedömare, som nås via kommunens växel:
0225-340 00.
Den som får hemtjänst betalar en avgift som är inkomstprövad. Ingen
ska på grund av ekonomiska skäl tvingas avstå från vård och omsorg.

Bostadsanpassningsbidrag
En funktionshindrad person kan ibland behöva anpassning av sin bostad för
att klara det dagliga livet i hemmet. Anpassningen/Åtgärden kan till och med
vara en förutsättning för att personen ska kunna bo kvar i sin bostad.

Exempel på vad
bidrag kan sökas för:
• Förflytta sig i bostaden bl.a. ta bort
trösklar, sätta in bredare dörrar.
• Laga mat bl.a. anpassa och specialutrusta köksinredning och belysning.
• Ta sig in och ut ur bostaden, montera ledstänger ramper m.m.

Har Du frågor om hemtjänsten,
är Du välkommen att höra av Dig till:
Biträdande Förvaltningschef:
Eva Rosén tel: 0225-341 94
e-post: eva.rosen@hedemora.se

Har Du frågor eller vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag?
Vänd Dig till din distriktsarbetsterapeut inom primärvården,
eller till kommunens handläggare för Bostadsanpassningsbidrag:
Mats Helgé tel 0225-340 90
e-post: mats.helge@hedemora.se

Mer information om kommunens verksamheter
finns på kommunens hemsida: www.hedemora.se
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