
Delindex 1 – Information
- Checklista och goda exempel för kommunernas 

webbinformation om hemtjänst

Datum: 9 mars, 2023



Basinformation på kommunens 
webbplats som efterfrågas av seniorer 
och anhöriga (inklusive goda exempel från 

olika kommuner) 

- Ligger till grund för Delindex 1



Övergripande utgångspunkter

• Informationen ska vara tillgänglig på kommunens webbsidor som handlar om äldreomsorg

eller hemtjänst, via text, siffror, filmer, bilder eller fungerande länkar

• Det väsentliga är att respektive kravställning uppfylls, inte mängden med information 

• Man ska inte behöva logga in för att få fram någon information

Målet med kommunens webbinformation är att seniorer och närstående ska få en ökad 

kunskap om vad hemtjänst innebär, få en realistisk förväntansbild och få en bra process 

från första kontakt med kommunen till att utförandet av hemtjänsten är uppstartad och 

pågår. 



Kontaktinformation

• Det finns telefonnummer till kommunen som jag kan ringa och 

ställa frågor kring hemtjänst?

• Det finns mailadress eller kontaktformulär till kommunen som jag 

kan maila och ställa frågor kring hemtjänst?

• Det finns information om vem (hur) du kontaktar om du är 

missnöjd med hemtjänsten?

• De äldre vet vart de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller 

klagomål på hemtjänsten? (SoS nationella brukarundersökning)

Ingår som en del i beräkningen av 

resultatet för  Delindex 1



Biståndsinformation

• (1) Det finns information om hur du gör för att söka bistånd? (2) 

Det finns även information om hur du gör för att söka förändring av 

ett befintligt biståndsbeslut?

• Det finns information om ungefär hur lång tid det tar från ansökan 

till biståndsbeslut? 



Biståndsinformation

Exempel från Falun

Exempel från Avesta

förändring av ett befintligt biståndsbeslut? tid från ansökan till biståndsbeslut? 

”Inom 14 dagar från att din ansökan inkommit, 
får du ett beslut.” Exempel från Malung-Sälen

”Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du 
sökt om hemtjänst eller trygghetslarm, under 
förutsättning att allt underlag kommit in.

Exempel från Tanum

När får du besked?
Handläggningstiden brukar variera mellan 1-6 veckor 
beroende på vad du ansöker om. Stora utredningar där 
handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra 
bedömningar kan ta längre tid. Exempel från Varberg



Insatser och prisinformation

• Det finns information om vilka olika typer av tjänster / insatser

som hemtjänsten kan utföra? (inklusive eventuella digitala 

tjänster) 

• (1) Det finns generell information (ej personligt anpassad) om vad 

hemtjänsten kostar? (2) Det finns en webbaserad "räknesnurra" 

(tjänst som räknar fram det specifika priset utifrån den data 

användaren fyller i)



Webbaserad "räknesnurra" 

Exempel från Gävle

Exempel från Gotland

Exempel från Stockholm

Exempel från Varberg

Exempel från Jönköping

Exempel från Falköping

Upplands Väsby

Stockholm

Sigtuna

Jönköping

Värnamo

Eksjö

Tranås

Ljungby

Gotland

Kävlinge

Svedala

Varberg

Partille

Gullspång

Mellerud

Mölndal

Trollhättan

Alingsås

Mariestad

Skövde

Falköping

Hallsberg

Degerfors

Kumla

Askersund

Gävle

Kommuner med 

”räknesnurra”



Utförarinformation

• Det finns information om de som utför hemtjänsten? (t ex antal 

anställda, språkmöjligheter, utbildning, kvalitetsarbete, 

organisationsform)

• Det finns information om hur jag kan välja vem / vilka som utför 

hemtjänsten?

• (1) Det går att manuellt jämföra utförare utifrån olika parametrar? 

(2) Det går att använda en "jämförar-tjänst"? (egen jämförartjänst

eller länk till Socialstyrelsens Äldreguiden eller till Seniorval.se)

Gäller oavsett om kommunen har externa 

utförare eller enbart kommunal hemtjänst. 



Kommuner med olika varianter av 

”jämför utförare” (alternativt länkar till 

Äldreguiden eller Seniorval.se)

Upplands Väsby

Vallentuna

Österåker

Värmdö

Huddinge

Haninge

Tyresö

Täby

Danderyd

Stockholm

Nacka

Sundbyberg

Tomelilla

Landskrona

Helsingborg

Varberg

Partille

Götene

Töreboda

Göteborg 

Mölndal

Borås

Mariestad

Skara

Lidingö

Sigtuna

Linköping

Gnosjö

Jönköping

Värnamo

Sävsjö

Växjö

Gotland

Karlskrona

Skurup

Skövde

Tidaholm

Kil

Forshaga

Årjäng

Karlstad

Falun

Ljusdal

Sundsvall

Kramfors

Östersund

Robertsfors



Genomförandeplan, personalkontinuitet och 

kontaktmannaskap

• Det presenteras generell information kring genomförandeplan av 

utförandet? 

• (1) Det presenteras generell information kring kontinuitet av 

genomförandet? (2) Kommunens personalkontinuitet presenteras

• Det finns generell information om hur kommunen arbetar med 

kontaktmannaskap?   



Genomförandeplan, personalkontinuitet 

och kontaktmannaskap

Genomförandeplan Personalkontinuitet Kontaktmannaskap

Exempel från Jönköping

https://etjanster.danderyd.se/jamforHemtjanst

https://jamfor.nacka.se/7

Exempel från Danderyd, Nacka och 

Borås, som redovisar 

personalkontinuitet per utförare

Exempel från 

Mölndal

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalit

etresultatochjamforelser/jamforserviceochresul

tat.4.fbb96af157ae295f704b836.html#/comp

arison/6/list

Exempel från Eksjö

Exempel från Töreboda, broschyr 

kring kontaktmannaskap

https://etjanster.danderyd.se/jamforHemtjanst
https://jamfor.nacka.se/7
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/jamforserviceochresultat.4.fbb96af157ae295f704b836.html#/comparison/6/list
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/jamforserviceochresultat.4.fbb96af157ae295f704b836.html#/comparison/6/list
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/jamforserviceochresultat.4.fbb96af157ae295f704b836.html#/comparison/6/list
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/jamforserviceochresultat.4.fbb96af157ae295f704b836.html#/comparison/6/list


Information på kommunens 
webbplats som används för 
delindex 2 och 4.



Övriga indikatorer som vi hämtar från kommunens webbplats

Övergripande  utgångspunkter

• Hemtjänstindex hämtar även in ett antal indikatorer från kommunens 

webbplats som rör biståndshandläggningen (delindex 2) och 

stöd/utveckling  (delindex 4)

• För dessa indikatorer gäller att de behöver presenteras på kommunens 

webbplats för att de ska kunna användas i Hemtjänstindex  



Biståndshandläggning (delindex 2)

• Kommunen erbjuder och informerar om förenklad 

biståndsbedömning på sin webbplats? (förenklad bedömning)

• Kommunen erbjuder och informerar om flexibilitet (för den äldre) 

inom ramen för biståndsbeslutet? 

Gäller hemtjänstinsatser. Avser inte 

larm.



Flexibilitet (för den äldre) inom 

ramen för biståndsbeslutet

Exempel från JönköpingExempel från Tyresö

Exempel från Västervik



Stöd/Utveckling (delindex 4)

• Kommunen erbjuder och informerar om dagverksamhet (för 

seniorer med hemtjänst) på sin webbplats?

• Kommunen erbjuder och informerar om Korttids- eller akutplatser 

eller växelvård vid behov på sin webbplats? 



SPF Seniorerna har fått stöd av Allmänna arvsfonden för att utveckla ett hemtjänstindex. 

Läs mer på https://hemtjanstindex.se/
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