
Förenklad ansökan om vissa insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 
§ för personer över 75 år

Postadress Hemsida Telefon E-postadress
Vård och Omsorg 
245 80 STAFFANSTORP 

www.staffanstorp.se 046-25 11 00 VOMS@staffanstorp.se

Personuppgifter 
Sökande 1, för- och efternamn Personnummer 

Sökande 2, för- och efternamn Personnummer 

Adress Telefon 

Postnr Postadress 

Kontaktuppgift till anhörig/god man/annan företrädare 
Namn Telefon 

Adress Postnr Postadress 

Ansökan avser 

 Trygghetslarm 

Städning 
1 r o kök 
var 3:e vecka 

2 r o kök  
var 3:e vecka 

Endast makar: 3 r o kök 
var 3:e vecka 

Tvätt  1 g/varannan vecka  1 g/var tredje vecka  1 gång/månad 

Inköp  1 g/vecka 

Om du vill ansöka om andra insatser eller annan omfattning än ovanstående, kontakta 
biståndshandläggare via Omsorgsförvaltningen, Staffanstorps kommun, tel: 046-251104 

Sökande 1: Beskriv din hälsosituation / funktionsnedsättning / social situation och på vilket sätt detta 
påverkar din vardag 



Sökande 2: Beskriv din hälsosituation / funktionsnedsättning / social situation och på vilket sätt detta 
påverkar din vardag. 

Övrig information av vikt 



Val av utförare 

I vår kundvalskatalog får du information om vilka utförare som är aktuella för servicetjänster och 
om de är aktiva där du bor. Kundvalskatalogen kan du hämta på Medborgarkontoret i Rådhuset 
eller besök kommunens hemsida www.staffanstorp.se . 

Jag/Vi väljer utförare av service: …………………………………………….................... 

 Jag lämnar mitt samtycke till att den valda utföraren för ta del av uppgifterna från 
 detta dokument, för att kunna planera och genomföra hjälpen. 

Avgift 

Den avgift du ska betala för beviljad service beräknas utifrån en inkomstförfrågan som skickas 
hem till dig efter att handläggaren fattat beslut om serviceinsatser. Information om avgifter hittar 
du i vår broschyr ” Avgiftsregler för vård och omsorg”. Broschyren kan du hämta på 
Medborgarkontoret eller på kommunens hemsida. 

De uppgifter som du lämnar till oss registreras i omsorgsförvaltningens administrationssystem i 
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter används för administration 
av din vård och omsorg samt avgiftshantering. För mer information om hanteringen av 
personuppgifter kan du läsa på vår externa webb (https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/
om-kommunen/dataskyddsforordningen-gdpr/). Har du några frågor eller önskar komma i 
kontakt med dataskyddsombudet når du denna på dataskyddsombud@staffanstorp.se.

Underskrift 

 Jag försäkrar att mina lämnade uppgifter är sanningsenliga 

Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning, sökande 1 Namnteckning, sökande 2 

Eventuell legal företrädares underskrift Namnförtydligande (legal företrädare) 

Ansökan skickas till 
Vård och Omsorg 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 




