
Personuppgifter 

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

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 
1 r o kök 2 r o kök Endast makar: 3 r o kök 

Städning var 3:e vecka var 3:e vecka var 3:e vecka 

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

Inköp 1 g/vecka 2ggr/ vecka 

Om du vill ansöka om andra insatser eller annan omfattning än ovanstående, kontakta 
biståndshandläggare via Medborgarkontoret, Staffanstorps kommun, tel: 046-25 11 00 

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

Postadress Hemsida Telefon E-postadress
Omsorgsförvaltningen 
245 80 STAFFANSTORP 

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

http://www.staffanstorp.se/
mailto:VOMS@staffanstorp.se


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

Övrig information av vikt 

Val av utförare 

I vårt informationsmaterial kan du läsa om vilka utförare som är aktuella för servicetjänster och 
om de är aktiva där du bor. Kundvalsinformationen kan du hämta på Medborgarkontoret i 
Rådhuset eller besöka kommunens hemsida www.staffanstorp.se. 

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

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

http://www.staffanstorp.se/


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 lämnas dataregistreras enligt personuppgiftslagen (PuL) § 10. Dataregistret 
används för administration av vård och omsorg och avgiftshantering. För information och rättelse 
i registret vänder man sig till omsorgsförvaltningen, Staffanstorps kommun. 

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 
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten, Mottagningsfunktion
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 



Anvisning till dig som ska ansöka via en förenklad biståndshandläggning 

Staffanstorps kommun har beslutat att du som är 75 år eller äldre har möjlighet att 
ansöka om vissa insatser och få det prövat genom förenklad biståndshandläggning. 
Ansökan gör du med blanketten: ”Förenklad ansökan om vissa insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 4 kap 1 §” 

Nedan följer en beskrivning av hur du fyller i blanketten. 

Personuppgifter 
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter så noggrant som möjligt. Är ni makar som är i 
behov av hjälp ska bådas personuppgifter finnas med. Om du är bosatt på landsbygden 
kan det vara bra med en vägbeskrivning. Denna kan du skriva under rubriken ”Övrig 
information av vikt”. 

Anhöriguppgifter 
Det är frivilligt att lämna uppgifter om anhöriga. Många vill dock lämna dessa uppgifter 
till hemtjänst/larmpatrull som en trygghet om det händer något oförutsett. 

Jag anser att jag behöver hjälp med 
Här kryssar du i vilka insatser som ni inte klarar själv. Skulle du vilja ha en annan 
omfattning av insatserna t ex mer tid eller tätare städning kan du inte ansöka på detta 
förenklade sätt. Du får då kontakta kommunens biståndshandläggare via 
Medborgarkontoret, telefon 046-25 11 00. 

Trygghetslarm 
Är du i behov av trygghetslarm måste du lämna en nyckel till bostaden så att 
larmpatrullen kan komma in. Du ansvarar själv för att göra en kopia av din 
bostadsnyckel. 

Städning 
Städinsatsen avser underhållsstädning som att damma, dammsuga, torka golv, städa 
toalett/badrum, ta ut sopor m.m. Under året kan avfrostning, torka av köksluckor, 
ugns-och spisrengöring, städning av balkong m.m. utföras. Dessa moment ska utföras 
inom städtiden, vilket innebär att du får avstå viss del av din underhållsstädning när 
detta utförs. 
Normaltid för två rum och kök beräknas till 1,5 timmar varannan vecka. 



Tvätt 
I tvättinsatsen kan ingå att boka tvättid, sortera tvätt, tvätt av personliga kläder, 
sänglinne och handdukar, hänga tvätt, bädda rent i säng, handtvätta enstaka plagg. 
Strykning av vissa plagg kan förekomma. 
Normaltid är beräknad till 1,5 timmar varannan vecka. 

Inköp av dagligvaror 
I insatsen kan ingå att skriva inköpslista, handla och plocka in varor samt redovisa kvitto. 
Utföraren avgör hur inköpen organiseras. 
Normaltid beräknas till en timme per vecka. 

Beskriv din hälsosituation/funktionsnedsättning: 
Här beskriver du ditt hälsotillstånd och vad det är som gör att du inte kan utföra de sökta 
insatserna själv. Är ni makar är det viktigt att ni båda två uppger er funktionsnedsättning 
och hur detta påverkar er vardag. 

Övrig information av vikt 
Här kan du lämna information som du tror är viktigt för utföraren att känna till. Om du 
bor på landsbygden kan en vägbeskrivning vara nödvändig. Det är också viktigt för oss 
att veta om du har något husdjur. 

Val av utförare 
Om du ansöker om trygghetslarm eller matdistribution behöver du inte välja utförare. 
Om du ansökt om serviceinsatserna städning, inköp eller tvätt måste du välja en utförare. 
I kundvalsinformationen kan du läsa om de utförare som tillhandahåller de insatser du 
ansökt om. Skriv namnet på den utförare du vill ska komma hem till dig. Om du blir 
beviljad de insatser du sökt skickar biståndshandläggaren ett uppdrag till utföraren som i 
sin tur kontaktar dig för att planera hjälpen. 

Frågor 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare via 
Medborgarkontoret telefon 046-25 11 00. 

Ansökan skickas till: 

Omsorgsförvaltningen 
Myndighetsenheten, Mottagningsfunktion 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 
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