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Handlingsplan för  
 

I händelse av extraordinär händelse eller snöoväder och behov 
av evakueringsplats på vårdboende. 

 
 
Definition av extra ordinär händelse är: ”Med extraordinär händelse avses en sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting”. (Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 1 kap, 4 §.) 
 
När varning utfördas inför besvärligt väder kan oftast planering av insatser ske i förväg.  
Det kan finnas vårdtagare som har mycket omfattande vårdbehov att det kan uppstå 
allvarliga konsekvenser för den enskilde att vårdas kvar i sitt hem.  Om så är fallet kan 
korttidsplats nyttja för ett par dygn. 
Planering av förflyttning ska ske tillsammans med biståndshandläggare. Kväll och helger 
tjänstgör inte biståndshandläggare och då får dialog ske med korttidsboendet och rapport 
lämnas närmaste vardag till biståndshandläggaren.  
 
Om det mot förmodan inte finns någon ledig korttidsplats kan anhörig rum på Månstorps ängar 
eller St knut nyttjas. Dessa två rum har en dagbädd som kan användas som liggplats. Om 
vårdbehovet är av sådan art att inte dagbädden kan nyttjas har det från kommunen placerats 
ut extra vårdsängar på Månstorps ängar och på St. Knut. Dess kan i dessa fall nyttjas. 
 
Hemtjänstpersonal eller sjuksköterska kan tillsammans diskutera om en flytt ska genomföras. 
 
Ersättning till korttidsboendet för nyttjad plats får ske i efterhand från individuell 
myndighetsutövning. Pris enligt gällande taxa debiteras. 
ör detta får ske i efterhand från Individuell medborgarservice. 
 
Nyttjande av korttidsplats/anhörigrum får nyttjas max 2-3 dygn sedan ska planering ske med 
biståndshandläggare. 
 
Kostnad för vårdtagaren: den som flyttats blir debiterad den gällande taxa för korttidsplats 
som finns beslutad. Den som avser att flytta en vårdtagare ansvarar för information om 
kostnaden till vårdtagaren. 
 
Överföring av information: Om en flytt genomförs ska den hemtjänst utförare som i vanliga 
fall utför insatser överrapportera detta till mottagande korttidsboende. Aven sjuksköterska ska 
rapportera inom sin organisation samt till nattsjuksköterska.  
 
 
 
 



 


