
Beställningsblankett 
för insatser enligt socialtjänstlagen vid 
tillfällig vistelse 

 

 
 

Beställningen samt utredning, specifikation av insatser och genomförandeplan faxas till: 0485-
88082. 

 
Övriga kontaktuppgifter: 
Borgholms Kommun 
Socialförvaltningen 
Östra Kyrkogatan 31, Borgholm 
Tel. 0485-880 85 

Denna fax gäller: 

□ Beställning 

□ Ändring 

□ Avbeställning 
 

• Beställningen ska ha inkommit senast 14 dagar innan planerad vistelse för att 
planering av insatsen ska kunna ske. 

 
• Avbeställning av planerad vistelse/larm ska ske senast 14 dagar innan beställd tid, 

annars faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum. 
 

• De beställda insatserna kan behöva anpassas för de förutsättningar som 
semesterbostaden ger. Ansvarig enhetschef meddelar bosättningskommunen 
eventuella förändrade behov/insatser jämfört med beställningen. 

 
• Fakturering kommer att ske efter vistelsens slut om inte annat överenskommes. 

Insatserna faktureras utifrån bosättningskommunens ersättningsbelopp. 
 

 
 

Beställningsuppgifter Bostadskommun 
Bosättningskommun Beställare 

Telefon/mobil E-post beställare 

Fax Faktureringsadress 

 

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Bosättningsadress Telefon/mobil 

Vistelseadress i Borgholms kommun 

Vägbeskrivning 

Beräknad vistelseperiod 
                Från och med:                                    Till och med: 
 Närstående/legal företrädare Telefon/mobil 

 

Kommer den enskilde behöva hemsjukvård? 
För beställning använd beställningsblankett hemsjukvård tillfällig vistelse. 
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Beställningsblankett 
för insatser enligt socialtjänstlagen vid 
tillfällig vistelse 

 

 
 
 

Beställning av insatser 
Insats Beviljad tid Ersättningsbelopp/timme 
Hygien   

Toalettbesök   

På- och avklädning   

Dusch/Bad   

Bäddning   

   
Födointag   

Matning   

Assistans vid måltid   

   
Städ/hygienstäd   

Inköp   

Tvätt   

Sophantering   

   
Social aktivitet   

Ledsagning   

Utevistelse   

Avlösarservice   

Tillsyn   

Övrigt   
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Beställningsblankett 
för insatser enligt socialtjänstlagen vid 
tillfällig vistelse 

 

 
 
 

Beställning av Trygghetslarm 
 

Fr o m: T o m: 
 

Ersättningsbelopp för: 
Inkoppling Urkoppling Utryckning 

   

 
 
 

Bifogar handlingar: 
 

□Aktuell utredning □Egenvårdsintyg □Aktuell genomförandeplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Jag tagit del av informationen om vad som gäller vid 
beställning/ändring/och avbeställning av insatser. 

 
 
 
 

Ort/datum Handläggarens namn Underskrift 
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