Ansökan om hemtjänst

Skickas till:
Lidingö stad
Omsorgs-och socialförvaltningen
181 82 Lidingö

* Obligatoriska fält

Dina uppgifter
Personnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Adress*

Postnummer*
Ort*
Telefon*
E-post

Beskriv i korthet ditt behov av hemtjänst*

Val av hemtjänstutförare*
Jag väljer hemtjänstutförare……………………………………………………………………………………..
Jag avstår från att välja och blir då tilldelad enligt turordning.
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Samtycke*
Härmed samtycker jag till att nödvändiga uppgifter för bedömningen av detta ärende får inhämtas från:

Anhörig

Sjukvården

Annan…………………………………………….

Kontaktuppgifter till anhörig
Namn
Telefonnummer

Anknytning till den sökande

Kontaktuppgifter fullmaktsinnehavare/god man/förvaltare

Glöm inte att bifoga intyg!

Namn*

Underskrift*
Telefonnummer*

E-post

Genom att jag skickar underskriven pappersblankett, är jag medveten om att de personuppgifter
jag angett kommer behandlas av Lidingö stad för handläggning av detta ärende. Läs mer på
www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

______________________________________________________________________
Ort och datum

_______________________________________________________________________
Sökandens underskrift
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Information om hemtjänst
•
•
•

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:
Enklare service exempelvis städning, tvätt, veckoinköp, matdistribution och trygghetslarm.
Omvårdande stöd till exempel hjälp med att äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga
hygien.
Ledsagning till kultur- och fritidsaktiviteter.
Vem kan ansöka
Du som är bosatt på Lidingö har rätt att ansöka om hemtjänst. Om ni är två i hushållet som
är i behov av hemtjänst behöver båda ansöka och få var sitt beslut.
Val av hemtjänstutförare
Lidingö stad har valfrihet inom hemtjänsten. Det betyder att du som beviljats hemtjänst kan
välja mellan kommunal hemtjänst eller en privat utförare som staden har avtal med.
Information om vilka hemtjänstutförare du kan välja mellan hittar du på www.lidingo.se,
”Jämför hemtjänst” eller kontakta kundcenter 08-731 31 32.
Du kan avstå från att välja och blir då tilldelad en hemtjänstutförare enligt turordningslista.
Kostnaden för dig är densamma oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer.
Om du behöver hjälp på natten ansvarar Lidingö stads nattgrupp.
Vad händer sen?
När du fyllt i ansökan och skickat den till Lidingö stads omsorgs- och socialförvaltning
kommer en biståndshandläggare kontakta dig för ett samtal eller för att boka ett möte.
Biståndshandläggaren gör sedan en utredning som ligger till grund för ett beslut. Det är ditt
behov som avgör rätten till stöd efter en så kallad biståndsbedömning.
Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där det framkommer vilka insatser du har fått
beviljat eller inte beviljat. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du alltid rätt att överklaga.
Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du
överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Har du frågor om ditt beslut kan du kontakta
din biståndshandläggare.
Avgifter
Hemtjänst är förenat med en fast månadsavgift. Kostnaden är beroende av hur mycket stöd
och hjälp du behöver. Avgiftsbeslut skickas separat.
Mer information om avgifter finner du på www.lidingo.se eller genom att kontakta
kundcenter, 08-731 31 32.

