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Schablontider LOV, serviceinsatser hemtjänst i ordinärt 

boende 

  

Insatser 

 

Service 

Schablontid Kommentarer 
Tid sätts uteslutande på insats/er 

mellan kl. 07.00 och 21.30 ej natt 

Rekreation och fritid (social 
samvaro) 

30 minuter Max en gång per vecka. Individuellt anpassad 
aktivitet såsom samtal, tidningsläsning eller 
promenad. Bör inte beviljas i kombination med 
dagverksamhet. Beakta ”kan tillgodoses på annat 
sätt” genom deltagande i frivilligverksamheter t ex 
träffpunkt, förenings- eller kyrkoverksamhet. 
Social samvaro kan också beviljas i form av 
dagverksamhet. 

Inköp 30 minuter I insatsen ingår köp av dagligvaror motsvarande 
en veckas förbrukning och varor från apotek. 
Inköpen görs i den för hemtjänsten lämpligaste 
affären, en gång per vecka. Inköp kan även göras 
digitalt efter överenskommelse med den enskilde. 

Inköp 45 minuter Inköp av dagligvaror motsvarande en veckas 
förbrukning och varor från apotek. Inköpen görs i 
den för hemtjänsten lämpligaste affären, en gång 
per vecka. Av beslutet ska motivet till insatsen 
klart framgå om den enskilde själv följer med till 
affären. Notera, att den enskilde inte per 
automatik kan åka rullstol vid ledsagning för 
inköp. Den som efter ansökan har beviljats 
färdtjänst kan anlita färdtjänsten vid ledsagning 
för inköp. Inköp kan även göras digitalt efter 
överenskommelse med den enskilde.  

Skaffa varor och tjänster 

 

30 minuter Inköp av kläder, textilier mm. Kan bevilja en gång 
per månad. OBS! Vid uthämtning av försändelser 
är det nödvändigt att den enskilde följer med, 
alternativet är hemleverans. 

Att tvätta och torka kläder 20 minuter Beviljas en gång per vecka, annan frekvens kan 
förekomma beroende på behov. I insatsen kan 
ingå: Tvätta, hänga och plocka ihop tvätt. 
Fungerande tvättmaskin och tvättmedel erfordras.  
Handtvätt och mangling utföres ej. Del av 
insatsen, såsom hängning av tvätt, kan beviljas. 
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Att tvätta och torka kläder  40 minuter Beviljas en gång per vecka, annan frekvens kan 
förekomma beroende på behov. I insatsen kan 
ingå: Tvätta, hänga, styrka och plocka ihop tvätt, 
enklare lagning t. ex. sy i en knapp. Fungerande 
tvättmaskin och tvättmedel erfordras.  
Handtvätt och mangling utföres ej. Endast 
gångkläder stryks. Del av insatsen, såsom 
hängning av tvätt, kan beviljas. 

Städa bostad 70 minuter Kan beviljas för två rum och kök, en hall och en 
toalett, en gång var tredje vecka. Vid skilda 
sovrum städas båda. Städning av ett rum kan 
bytas ut mot städning i ett annat rum. 

Städning av biytor såsom tvättstuga och trappor 
beviljas endast i undantagsfall.  

Föreligger särskilda skäl exempelvis allergi eller 
stark synnedsättning kan städning beviljas oftare, 
efter läkarutlåtande. 

Vid städning vädras mindre mattor och golv 
tvättas. Mattpiskning beviljas ej, endast 
dammsugning. 

Rum som används av anhörig städas ej, 
undantaget minderåriga barn.  

Den enskilde ska tillhandahålla städmaterial så att 
beviljade insatser kan utföras. 

Följande utrustning ska finnas: Dammsugare, 
dammtrasa, golvmopp, hink och rengöringsmedel.  

I de fall städfirma behöver anlitas bekostas detta 
av den enskilde  

Städa bostad 85 minuter Kan beviljas för två rum och kök, en hall och en 
toalett, en gång var tredje vecka. Vid skilda 
sovrum städas båda. Städning av ett rum kan 
bytas ut mot städning i ett annat rum. 

Städning av biytor såsom tvättstuga och trappor 
beviljas endast i undantagsfall.  

Föreligger särskilda skäl exempelvis allergi eller 
stark synnedsättning kan städning beviljas oftare, 
efter läkarutlåtande. 

Vid städning vädras mindre mattor och golv 
tvättas. Har den enskilde behov av bistånd för 
damning kan detta beviljas. Mattpiskning beviljas 
ej, endast dammsugning. 

Rum som används av anhörig städas ej, 
undantaget minderåriga barn.  

Den enskilde ska tillhandahålla städmaterial så att 
beviljade insatser kan utföras. 
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Följande utrustning ska finnas: Dammsugare, 
dammtrasa, golvmopp, hink och rengöringsmedel.  

I de fall städfirma behöver anlitas bekostas detta 
av den enskilde. 

Städa bostad (lättstäd) 30 minuter Lättstäd: Kan beviljas vid ett tillfälle under en 
treveckorsperiod. Avtorkning av golv i kök och 
toalett, kan beviljas i undantagsfall vid exempelvis 
stark synnedsättning eller vid fysisk 
funktionsnedsättning.  

Som enda insats, ingår annars i måltidsstöd eller 
toalettbesök. 

Fönsterputs 60 minuter Kan beviljas motsvarande två rum, kök och 
toalett, max en gång per år. Verkställande chef 
beslutar vem som ska utföra insatsen.  

Gäller in- och utsida, inte emellan rutorna. 

Avlägsna avfall 5 min Kan beviljas som enda insats. Ta 

ut sopor, tömma toa hink 

Gäller som enda insats ingår annars i andra 
insatser. 

Kammarrätten anser att det för att en insats ska 
betecknas som hemtjänst ska vara fråga om 
tjänster som avser personlig omvårdnad och 
därutöver tjänster som exempelvis städning, tvätt 
och inköp. Källsortering av hushållsavfall är en 
del i samhällsutvecklingen och många kommuner 
uppmanar sina medborgare att källsortera sitt 
avfall. Enligt kammarrättens mening är dock 
begreppet hemtjänst kopplat till moment som 
ingår i den praktiska hjälpen med skötseln av 
hemmet. Att få källsorterade sopor transporterade 
till en återvinningsstation kan enligt 
kammarrättens mening inte räknas till hemtjänst i 
socialtjänstlagens mening. KR 2014-2305 

 

  

 


