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INNEHÅLL I SERVICETJÄNSTER. 

 

Städning. Den enskildes ansvar: 

Underhållsstädning av maximalt 2 – 3 rum och 

kök samt hygienutrymmen (dammsugning, 

golvtorkning och damning), moment som 

avfrostning och rengöring av kyl/frys, ugns- och 

spisrengöring, urtorkning av köksskåp och 

torkning av köksluckor, städning av balkong och 

uteplats samt fönsterputs. Dessa moment ska 

inrymmas inom ramen för beviljad tid vilket 

innebär att den enskilde får avstå viss del av 

underhållsstäd en viss vecka om man önskar 

något av dessa andra moment. Två ggr/år: 

Rengöring under och bakom spis samt ugn. 

För den som är över 75 år där förenklad 

handläggning tillämpas gäller att de fritt kan välja 

att använda upp till 9 tim/mån till tjänster som 

handlar om städning, tvätt eller inköp vilket 

också innebär att t.ex. samtliga dessa timmar kan 

innebära städning, tvätt eller inköp. 

Den som utnyttjar tjänsten ska tillhandahålla: 

Dammsugare med möjlighet att byta påse. 

Städutrustning i form av:                                       

Hink                                                                             

Trasor                                                              

Dammtrasor                                      

Rengöringsmedel 

 

 

 

 

För de som fyllt 75 år gäller att den enskilde på 

egen hand tar kontakt med önskad utförare och 

träffar överenskommelse om hur och med vilken 

omfattning insatserna ska utföras. Härefter 

erhåller den enskilde ett beslut.  

Tvätt Den enskilde ansvarar för: 

I förekommande fall boka tvättid       

Renbäddning                                                     

Sortering av tvätt                                                     

Tvätt                                                                    

Hängning av/torktumla tvätt                           

Vikning av tvätt                                                     

Placering på därför avsedd plats                 

Klädvård i form av t.ex. sy i knapp 

Den som utnyttjar tjänsten ska tillhandahålla: 

Tvättmaskin eller ha tillgång till tvättstuga      

Tvättmedel                                                     

Strykbräda                                                         

Strykjärn                                                                        

Nål och sytråd 

Inköp Den enskilde ansvarar för 

Upprätta inköpslista                                           

Uträtta inköp                                                 

Transportera hem varor och ställa in i 

skåp/kyl/frys/skafferi                                   

Redovisning av utförda inköp 

Tillhandahålla kontanter eller betalkort 

 


