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Anhörig/Frivilligcenter
Här kan du delta i olika aktiviteter för att få gemenskap, glädje och in-
spiration genom att träffa andra som du kan dela dina erfarenheter med.
Det finns frivilliggrupper i Torup, Hyltebruk och Unnaryd. Frivilligsam-
ordnaren kan hjälpa dig att få kontakt med dem. 

Telefonnummer Frivilligsamordnare: 0345 – 184 13

Anhörigkonsulent
I Hylte kommun finns en anhörigkonsulent vars uppgift bland annat är 
att ge stöd till personer som vårdar och hjälper en anhörig.  Vi erbju-
der anhörigvårdare och närstående olika former av stödinsatser såsom: 

•	 Anhöriggrupper/studiecirklar
•	 Stödsamtal	i	grupp	och	enskilt
•	 Föreläsningar	och	informationstillfällen
•	 Avlösning	i	hemmet

Telefonnummer Anhörigkonsulent: 0345 – 180 41

Avgifter
För omsorg i hemmet och för omsorg i särskilt boende betalas en avgift 
som är beräknad på din inkomst och på hur ofta du får hjälp. För att vi 
ska ta ut rätt avgift ombeds du att fylla i en inkomstförfrågan. Har du 
frågor kring avgiften kontakta våra avgiftshandläggare. 

Telefonnummer Avgiftshandläggare: 0345 – 180 27  eller 0345 – 181 84

Omsorgsnämnden
 
Omsorgsnämnden är den nämnd som ansvarar för kom-
munens äldreomsorg. För att kunna erbjuda god omsorg, 
trygghet och bibehållen självständighet tillhandahåller om-
sorgsnämnden olika former av stöd och service för dig som 
är äldre. Många av dessa insatser är behovsprövade. 
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Stöd i vardagen
Dagverksamhet
Syftet	med	dagverksamheten	är	att	du	som	bor	hemma	ska	få	social	sam-
varo och en meningsfull sysselsättning. Dagverksamhet finns på samtliga 
särskilda boenden samt i Unnaryd.

Välkommen till Träffen!
Träffen är en dagverksamhet för personer med minnesproblematik som 
bor i eget boende. På dagverksamheten arbetar medarbetare med utbild-
ning i demenssjukdomar. Dagverksamheten Träffen är en behovsprövad 
insats.

Träffen finns på Kapellgatan vid det särskilda boendet (Malmagården) i 
Hyltebruk. Lägenheten är i markplan med trädgård. Vi vill tillsammans 
med våra gäster skapa en så hemtrevlig miljö som möjligt.   

Öppettider Träffen:
Måndag – torsdag  09.00-15.00
Fredagar 09.00-14.00

Gästerna	kommer	hit	1-5	dagar/vecka	och	betalar	en	dagavgift	samt	even-
tuell	resa.	Anhöriga,	vänner	och	medarbetare	som	ger	andra	stödinsatser	
är alltid välkomna att hälsa på!

Trygghetslarm 
Trygghetslarm syftar till att skapa trygghet för dig och dina anhöriga. 
Trygghetslarmet som du bär på dig är kopplat till en larmcentral som är 
bemannad dygnet runt. Larmcentralen tar kontakt med dig när du larmar 
och vidarebefordrar dina behov till omsorgspersonalen. Trygghetslarm är 
en behovsprövad insats.

Parkeringstillstånd
Du som själv kör bil men har svårt att förflytta dig till fots kan få särskilt 
parkeringstillstånd. Tillståndet medger parkering av din bil på p-plats för 
rörelsehindrade.	Samhällsbyggnadskontoret	kan	svara	på	frågor	angåen-
de parkeringstillstånd. 

Telefonnummer Samhällsbyggnadskontoret: 0345 – 181 03
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Omsorg i hemmet (Hemtjänst)
Omsorg i hemmet är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service 
och omsorg i det egna hemmet. Målet med omsorg i hemmet är att under-
lätta för dig att leva ett självständigt liv och göra det möjligt för dig att bo 
kvar i hemmet. Omsorg i hemmet erbjuder till exempel hjälp med person-
lig omvårdnad, skötsel av hemmet, inköp och ärenden. Du kan också få 
hjälp att komma till olika vårdinrättningar och aktiviteter. 

Omsorg i hemmet är en behovsprövad insats. Om du vill göra en ansökan 
kommer omsorgshandläggaren och du överens om en tid för ett hembe-
sök.	Anhöriga/närstående	får	gärna	vara	med.	Vid	besöket	pratar	du	och	
omsorgshandläggaren bland annat om vad du klarar själv och vad du 
behöver hjälp med. 

Omsorgshandläggaren gör en utredning och beslutar om vilka insatser du 
har rätt till och omfattningen av dessa. Du får stöd och hjälp med det du 
inte klarar själv och som inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Hälso- och sjukvård
Har du beviljade insatser i form av personlig omvårdnad (till exempel 
dusch och hjälp med påklädning) tillhör du kommunens hälso- och sjuk-
vård. I annat fäll hänvisas du till närsjukvårdens distriktssköterskor.

Hjälpmedel
Det finns många hjälpmedel som kan underlätta i din vardag. Information 
och	utprovning	av	hjälpmedel	fås	av	arbetsterapeut	och/eller	sjukgymnast	
i kommunen eller närsjukvården. 
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Resor
Färdtjänst
Färdtjänst gör det möjligt att resa för dig som på grund av funktions-
nedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Det är 
Hallandstrafiken som utreder, beslutar och ansvarar för färdtjänsten. 

Telefonnummer Hallandstrafikens handläggare: 0346 – 71 25 10

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst	är	avsedd	för	resor	inom	Sverige	till	och	från	resmål	utan-
för det egna färdtjänst- och länsfärdtjänstområdet.  

Närtrafik  
Närtrafik är så kallad anropsstyrd trafik vilket betyder att du ringer och 
bokar din resa och blir då hämtad med bil. Närtrafiken är till för de som 
behöver ta sig från landsbygden till närmaste samhälle. Du åker från din 
hemadress till närmaste samhälle och tvärtom. 

För att få åka Närtrafik ska du ha längre än 2 km till närmaste hållplats 
eller	att	det	inte	går	någon	annan	kollektivtrafik	inom	plus/minus	en	
timme från önskad avresetid. Gäller helgfria vardagar mellan 8-17. 

Närtrafik beställs via telefon från Hallandstrafikens kundcenter 0771 – 750 700 
senast 1 timme före önskad avresetid.
                           

Måltider
Lunchservering
Alla	helgfria	vardagar	har	du	möjlighet	att	äta	på	våra	dagcentraler.	Dag-
centraler finns på de särskilda boendena i Torup, Hyltebruk. I Unnaryd 
är du välkommen att äta lunch i matsalen på Gläntan, Norra vägen 10.

Matleveranser
Om du inte klarar av att planera, köpa eller tillaga varm mat eller om du 
har svårt att ta dig till en dagcentral kan du få mat levererad av omsorgs-
personalen. 

Maten levereras till dig en gång i veckan. Leverans av mat är en behovs-
prövad insats. Behöver du hjälp att värma maten kan du ansöka om det.
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Boende
Bostadsanpassning
Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att 
få	din	bostad	anpassad	kan	du	ansöka	om	bostadsanpassningsbidrag.	Syf-
tet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. 
Bedömningen om vilka behov du kan ha av bostadsanpassning utförs av 
en arbetsterapeut. 

Avlastnings- och korttidsplats
Om du tillfälligt inte klarar av att vara hemma, finns möjlighet att få 
komma	till	en	korttidsplats	under	en	viss	period.	Syftet	är	att	komplettera	
stödet i det egna boendet och öka möjligheterna att bo kvar hemma så 
länge du kan. Korttidsplatsen kan ha olika ändamål till exempl växelvård, 
utslussning efter en sjukhusvistelse, avlastning för anhöriga, och rehabi-
litering.

Avlastnings-	och	korttidsplats	är	en	behovsprövad	insats.	Hylte	kommun	
har 10 korttidsplatser på det särskilda boendet i Hyltebruk.
                                          
Särskilt boende
När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodo-
ses i din nuvarande bostad, kan du ansöka om boende med stöd dygnet 
runt – särskilt boende, hos någon av våra omsorgshandläggare.  Omsorgs-
handläggaren gör en individuell bedömning av vilket stöd och hjälp du 
behöver. Kommunens särskilda boenden finns belägna i Torup, Hyltebruk 
och Långaryd.



Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Hur gör jag för att få mer information?
 
Om du vill ha mer information kan du ringa till 
våra omsorgshandläggare:

För dig som är född dag 1-10 ring: 0345-180 35

För dig som är född dag 11-20 ring: 0345-182 62 
  
För dig som är född dag 21-31 ring: 0345-182 09

Kontakt Omsorgskontoret 

Telefon: 0345 – 180 00 (växeln) 
E-post: omsorgskontoret@hylte.se
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