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• KOMMUNENS VÄXEL 0221-250 00
Vet du inte vem du ska prata med så ring gärna kommunens växel.
• BISTÅNDSENHETEN/-HANDLÄGGARE 0221-255 41
Kommunens äldreomsorg riktar sig till personer som behöver hjälp i
vardagen på grund av sjukdom, ålderdom och funktionsnedsättningar.
Första kontakten
Personer som önskar få information om olika insatser eller
skriftligen/muntligen ansöker om bistånd som ligger inom
Vård & Omsorgs ansvarsområde blir hjälpta att komma i kontakt med en
biståndshandläggare.
Bedömning av insatser
Biståndshandläggaren bedömer utifrån den enskildes hjälpbehov vilka
insatser som beviljas. Målet är att du som enskild ska kunna uppnå en
skälig levnadsnivå och stärka möjligheterna till ett självständigt liv.
Om det finns behov av nya eller ändrade hjälpinsatser efter en
lasarettsvistelse kan sjuksköterskan i samråd med enskild kontakta en
biståndshandläggare för en vårdplanering på lasarettet eller i hemmet.
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Exempel på insatser:
Hemtjänst
Trygghetslarm
Matservice
Dagverksamhet för personer med demensdiagnos
Växelvård/avlastning
Korttidsplats
Särskilt boende
Beslut enligt Socialtjänstlagen om eventuella insatser föregås av ett
personligt besök och en utredning. Vid eventuellt avslagsbeslut kan du
överklaga beslutet.

• FÄRDTJÄNSTHANDLÄGGARE 0221-255 61
Vid väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer kan
man ansöka om färdtjänst.
• AVGIFTSHANDLÄGGARE 0221-255 11
Har du frågor kring kostnader kontakta avgiftshandläggaren.

• SYN- OCH HÖRSELINSTRUKTÖR 0221-257 88
För personer med syn- och hörselnedsättningar i hela kommunen. Synoch hörselinstruktören utför hembesök för att instruera syn- och
hörselhjälpmedel, samt ger råd och stöd.
• FIXARTJÄNST 073-662 92 85
En service för dig över 75 och boendes i Köping. Ger trygghet och
säkerhet för att själv minimera risker i hemmiljö. Du kan få hjälp med
enkla uppdrag i hemmet så att du exempelvis slipper klättra på stegar och
gå i branta trappor.
-För dig som behöver hjälp med enklare trädgårdsarbete, snöskottning,
måleri och snickeri. Avgift 85kr/timme.
-Lagar punkteringar på rullstolar, enligt hjälpmedelscentralens prislista.
• VÄNTJÄNST 0221-251 08 / 0221-377 58
Vill du bli en medmänniska som kan stödja och underlätta för äldre
personer och dessutom få känna dig behövd och uppskattad? Väntjänsten
bygger helt på frivilliga insatser.
Som väntjänstare kan du:
Vara ett sällskap vid promenader.
Hälsa på och prata bort en stund.
Vara ett stöd vid läkarbesök, bankärenden mm.
Läsa tidningen.
Vara en vän.
• ANHÖRIGCENTRUM 0221-251 08
Anhörigcentrum finns på Mötesplats Tunadal, Virgatan 7.
Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan
gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning, eller helt enkelt blivit så gammal att det inte riktigt
går att klara sig själv längre.
Vid anhörigcentrum finner du informationsmaterial och det är här våra
anhöriggrupper träffas. Till anhörigcentrum kommer människor i liknande
situation som du – för att få fördjupad kunskap, dela med sig av egna
erfarenheter och för att lyssna till andras.
• DEMENSTEAM 0221-258 85, telefontid 08.00 – 09.00
Vi finns till för personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt
kommunens vårdpersonal, andra vårdgivare och myndigheter.

• MÖTESPLATSER/RESTAURANGER
I Köpings kommun finns det tre mötesplatser och två restauranger.
Verksamheterna utgår från besökarnas egna intressen och önskemål,
samverkan sker med föreningar, organisationer och enskilda. Aktiviteter
som erbjuds är sång- och musik, bingo, sittande gymnastik, träslöjd,
keramik, vävning mm.
Tunadals mötesplats / Tunadals restaurang
Virgatan 7
0221-253 80
Nygårdens mötesplats / Nygårdens restaurang
Nibblesbackevägen. 25-29
0221- 255 95
• STADSBIBLIOTEKET 0221-251 82
MÖTESPLATS I FOLKETS HUS
Förutom vanliga boklån kan du även låna musik, tidskrifter, böcker med
extra stor stil och talböcker.
Boken kommer är till för dig som inte kan komma till biblioteket på
grund av rörelsehinder, långvarig sjukdom eller annan liknande anledning.
Personal från biblioteket kommer då hem till dig med böcker på en
avtalad tid.
• PARKERINGSTILLSTÅND 0221-67 00 85
Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning med utpräglade
gångsvårigheter kan få parkeringstillstånd. Funktionsnedsättningen
bedöms alltid utifrån gångförmågan, som ska styrkas med ett läkarintyg.

