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Syftet med tjänsten är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet. Uppdragen är 
begränsade och är av enklare karaktär. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var  
och en får själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en 
person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. I samband med besök i hemmet ger 
även Fixar-Malte vid behov råd om fall- och brandsäkerhetsförbättringar. 

Denna tjänst är tillgänglig för dig som är över 70 år eller har funktionsnedsättning. 

Servicen begränsas huvudsakligen till uppgifter inomhus och uppdragen ska inte ta mer 
än 30-60 minuter.  

I uppdraget ingår inte snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsskötsel, tvätt, 
fönstertvätt, målning, VVS eller elarbete. Det är sysslor som inte ryms inom den vanliga 
hemtjänsten. 

Sommargäster i kommunen har inte möjlighet att erhålla fixarservice.  

Fixartjänsterna är en möjlighet inte en rättighet för den enskilde. Det är inte myndighets-
utövning och beslut om fixarservice går där inte att överklaga. Den enskilde har alltid 
kvar sin möjlighet att söka bistånd och få sitt ärende prövat den vägen.  

Om uppdragen är många under en period kommer personer utan hemvård att prioriteras 
Fixar Maltes personal bär kommunens legitimation med foto. 

Exempel på lämpliga uppgifter är: 

• Byte av glödlampor, proppar och batteri i brandvarnare 

• Hänga upp tavlor 

• Hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, källare eller skåp 

• Fästa sladdar och halksäkra mattor 

• Sätta upp gardiner 

• Brandsäkerhets info 
 
Kostnader för denna tjänst beräknas vara 100 tkr för 2016.  

Vi kommer då att utföra detta 8 timmar var 14:e dag. 

Anmälan görs till Medborgarkontoret och kommer utföras i den ordning anmälan  
kommer in.  

Vi anmäler i Vitek och får då ett bra uppföljningssystem på arbete. 
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