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1. Fixartjänster för seniorer – bakgrund och syfte 

Fixartjänster är namnet på de servicetjänster Hjo kommun erbjuder till Hjobor som är 75 år 
eller äldre. De föregås inte av individuell behovsprövning.  
 
Syftet med att kommunen utför dessa tjänster åt seniorer är att förebygga olyckor och ohälsa 
bland äldre. Förutsättningen för att kunna erbjuda tjänsterna är att de tillhandahållas som en 
arbetsförberedande åtgärd inom ramen för AME. 
 
Möjligheten att erbjuda servicetjänster åt äldre regleras i Lag (2006:492) om kommunal 
befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. En kommun får enligt 1 § befogenhet att 
utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 
67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller 
ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.  
 
Det är ingen skyldighet för kommunen att tillhandahålla dessa tjänster utan det är kommunen 
som beslutar om och i så fall vilka servicetjänster som skall erbjudas, i vilken utsträckning samt 
vilken åldersgrupp (67 år eller äldre) som skall omfattas 

2. Tjänstens innehåll – följande uppdrag utförs: 

Fixartjänsterna är uppdelade i tjänster inomhus, som tillhandahålls kostnadsfritt samt tjänster 
utomhus. Båda tjänsterna är endast avsedda för uppdrag som inte kräver fackmannamässig 
utbildning. 

 

Fixartjänster inomhus  
Tjänsterna som erbjuds inomhus syftar till att öka tryggheten i hemmet och att förebygga 
fallolyckor. De Fixartjänster som erbjuds inomhus är följande: 

 
• Säkerhetsrond - utförs för att hjälpa till att förebygga fallolyckor i hemmet 
• Bära upp/ned enstaka saker från vind eller källare 
• Sätta upp tavlor eller hämta/lägga upp saker i höga skåp 
• Byta gardiner 
• Byta trasiga proppar 
• Montera och/eller byta batterier i brandvarnare 
• Byta glödlampor eller lysrör 

  

Fixartjänster utomhus 
Tjänster som erbjuds utomhus utförs till en kostnad av 100 kr per tillfälle. 

Fixartjänsten som erbjuds utomhus är följande: 

 
• Bortkörning av trädgårdsavfall 
• Köra sorterade grovsopor till återvinning 
• Snöskottning till entré, postlåda, soptunna och till plogvallar 
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• Förse entré med sandhink vid halka 
• Ställa upp eller ta ned stege vid sotarbesök 

3. Förutsättningar, utförande 

Fixartjänsterna är en del i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Arbetscentrum. På 
Arbetscentrum arbetar arbetshandledare som coachar, stöttar och rustar individer för att 
komma vidare in på arbetsmarknaden. Arbetscentrum har en bred verksamhet med bla 
snickeri, verkstads, naturvård, sömnad, transport och även Fixartjänster mm. 

Fixartjänsterna utförs av deltagare på Arbetscentrum, tillsammans med handledare.  

 

Syftet med att kommunen utför dessa tjänster åt seniorer är att förebygga olyckor och ohälsa 
bland äldre. Förutsättningen för att kunna erbjuda tjänsterna är att de tillhandahållas som en 
arbetsförberedande åtgärd inom ramen för AME. 

4. Målgrupp, avgift och omfattning 

Målgrupp: 
Fixartjänster erbjuds till Hjobor som fyllt 75 år 
 
Avgift 
Fixartjänster erbjuds inomhus utan avgift. 
Fixartjänster erbjuds utomhus till en avgift av 100kr per tillfälle. 

 
Omfattning 
Alla uppdrag utförs med en begränsning av max 1h arbetstid.  

Uppdragen utförs i mån av tid då deltagare skall finnas tillgängliga på Arbetscentrum, viss väntetid kan 
uppstå. 
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