
Anhörigstöd - 
Avlösning i hemmet 

Kontakter 

Anhörigstöd Äldreomsorg 072-889 22 79 

Anhörigstöd Funktionshinderomsorg 070-570 34 84 

Biståndshandläggare 

0477-443 55 

0477-443 56 

0477-443 57 

0477-444 16 

0477-443 47

Hemtjänst 

Tingsryd 0477-442 99 

Älmeboda 0477-445 80 

Linneryd 0470-74 87 80 

Konga 0477-447 16 

Väckelsång 0470-72 48 46 

Urshult 0477-445 30 

Ryd 0459-386 41 



  
Ansökan om avlösning 

Du som har omsorg om närstående i hemmet kan ansöka 

om avlösning i hemmet upp till 12 timmar/månaden kost-

nadsfritt och därutöver är avgiften 100:- tillfälle. Du vänder 

dig till kommunens biståndshandläggare för att ansöka om 

avlösning.  

Syfte 

Med avlösningen ska du som är anhörig, ha möjlighet till 

egen tid som du själv bestämmer över. 

Mål 
Målet med avlastning som anhörigstöd är att avlösningen 

är anpassad efter varje individs behov och önskemål. Av-

lösningen ska så långt det är möjligt vara tillgänglig, per-

sonlig och flexibel.  

Vad innebär avlösning i hemmet? 

Avlösning i hemmet riktar sig till den som i bostaden hjälper 

en närstående som till följd av sjukdom eller funktionsned-

sättning inte klarar av vardagen på egen hand. Insatsen 

avlösning ger dig som anhörig möjlighet till egen tid. Avlös-

ningen kan du ansöka om även om din närstående har in-

satser från hemtjänsten eller dagverksamhet. 

Vem utför avlösningen? 

Personal från hemtjänsten i det hemtjänstområde där du 

bor kommer hem till din närstående. 

Vem kan få avlösning i hemmet? 

Du som har omsorg om närstående i hemmet. 

 

När kan jag få avlösning? 

Avlösning kan du få alla dagar i veckan under hela dygnet. 

Timmar som inte nyttjas kan inte föras över till nästa må-

nad.  

Avlösning kan ges: 

• Vid enstaka tillfällen 

• Vid planerade tillfällen 

• Kontinuerligt vid samma veckodag och tid varje vecka 

 

Deltar du i anhöriggrupp eller utbildning riktad till dig som an-

hörig och du behöver avlösning för att kunna delta så är de 

timmarna kostnadsfria utöver de 12 timmar per månad. Med-

dela vid de tillfällena när du bokar avlösning att det gäller an-

höriggrupp eller utbildning. 

Hur gör jag när jag vill ha avlösning? 

Efter beviljat beslut från biståndshandläggare tar områdeschef 

eller personal från hemtjänsten kontakt med dig som är anhö-

rig för att bekräfta att man fått uppdraget. Du blir erbjuden ett 

kortare hembesök där personal från ditt hemtjänstområde in-

formerar om hur avlösningen kan se ut. Du som anhörig och 

din närstående får också möjlighet att berätta om er och vad ni 

önskar med avlösningen. Vill du vara säker på att få avlösning 

när du önskar bokar du senast tre dagar innan, men finns ut-

rymme är det möjligt att få avlösning med kortare varsel. Om 

planerad avlösning blir inställd från din sida är det du som an-

hörig som kontaktar hemtjänsten och avbokar.  

Kvalitetssäkring  
Den person som utför avlösningen har god kännedom om era 

behov av insatser innan första avlösningstillfället. Vi strävar 

efter att samma person kommer till er vid avlösningstillfällena. 


