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Utehjälpen  

 

Utehjälpen i samverkan med hemtjänsten utför trädgårdsjobb 
  
Tjänsten riktar sig till alla hushåll som har ett hemtjänstbeslut 
och gäller bara på samma adress som man är skriven, inte 
sommarhus och liknande. 
 
Cirka 10 medarbetare som hand om ungefär 100 adresser inom 
Karlshamns kommun.  Adresserna är fördelade på fem 
geografiska områden. Varje område är tilldelad en bil med 2-3 
stycken medarbetare  
 
Den stora mängden adresser innebär följande 
Halkbekämpning/snöskottning (abonnemang) 
Sker i 1:a hand från entrén till brevlådan och soptunnan. När  
samtliga adresser enligt ovan i är åtgärdade kan vi om så 
önskas komma och se över eventuella garageuppfarter etc 
Gräsklippning (abonnemang)  
Gräsmattan ses över varannan vecka och klipps vid behov. 
Övriga uppdrag 
Till exempel lövräfsning och klippning av häckar sker på 
beställning. 
 
Vi debiterar 110:- timmen per medarbetare, ingen framkörnings 
avgift. Tjänsten är inte ROT eller RUT berättigad. 
 
Abonnemangen Halkbekämpning/snöskottning och 
Gräsklippning faktureras efter säsongen. 
 
Resten faktureras efter utfört uppdrag. 
 
 
 
Vill du beställa hjälp av Utehjälpen? Kontakta oss på 
telefon 0454-81216 vardagar mellan klockan 08.00–12.00. 



    

 

Innehjälpen 

 

Du som har fyllt 67 år eller är äldre och bor i Karlshamns 
kommun har rätt till fallförebyggande hjälp. Tjänsten utgår från 
ett säkerhetstänkande och är ett led i kommunens folk-
hälsoarbete. Syftet är att förebygga fallolyckor, skador eller 
annan ohälsa.  
 

Innehjälpens fallförebyggande hjälp är kostnadsfri. Du bekostar 
dock själv det material som behövs och ser till att materialet 
finns på plats då Innehjälpen kommer för att utföra tjänsten.  
Innehjälpens medarbetare innehar legitimation och har 
tystnadsplikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad kan Innehjälpen hjälpa till med? 
Sätta upp och ta ner gardiner.  
Byta glödlampor, lysrör, proppar och säkringar.  
Sätta upp brandvarnare och byta batteri. 
Iordningställande av sladdar för undvikande av fallskador. 
 
Innehjälpen hjälper INTE till med: 
Tjänster som ingår i hemtjänstens ansvarsområde. 
Tjänster som kräver fackkunskaper, exempelvis VVS eller 
elinstallationer. 
Fönsterputs, städning, målning eller liknande tjänster.  
 
Vill beställa hjälp av Innehjälpen? Kontakta oss på 
Telefon 0454-813 52, vardagar mellan klockan 08.00–12.00. 



    

 

Utehjälpen och Innehjälpen är en del av 

Arbetscentrum 
 
På Arbetscentrum jobbar vi efter SKAPA-metoden. Det innebär 
ett arbetssätt som anpassas efter individens specifika behov, 
förutsättningar, mål och intressen. 
På Arbetscentrum finns stöd för personer  som är arbets-
sökande, är i behov av arbetsträning eller behöver komma 
igång efter en längre tids sjukdom eller utanförskap. 
Under praktiken får man möjlighet till anpassade arbets-
uppgifter, stöd och hjälp för att komma närmare och in på den 
öppna arbetsmarknaden.  
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