Ansökan om Trygghetslarm
* Obligatoriska fält

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

Dina uppgifter
Personnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
Telefon*
E-post

Uppgifter inför larminstallation*
Finns det något av vikt som vi bör känna till vid en eventuell larmutryckning? Exempelvis hälsotillstånd,
boendesituation, husdjur eller något i omgivningen som kan vara bra att känna till.

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

Den som ska kontaktas för att boka tid för larminstallation*
Namn
Telefonnummer

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 trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal
vid oförutsedda situationer och är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga.
Vem kan ansöka
Du som är bosatt på Lidingö och har fyllt 65 år kan ansöka om trygghetslarm och beviljas
detta utan en behovsprövning. Om ni är två i hushållet som är i behov av trygghetslarm
behöver båda ansöka och få varsitt beslut. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan per
post.
Val av hemtjänstutförare
Du kommer att behöva välja en hemtjänstutförare som ansvarar för larmutryckningar
mellan kl. 07-22 alla dagar i veckan. Information om valbara hemtjänstutförare finner du
på www.lidingo.se, eller genom att kontakta kundcenter 08-731 31 32. Du kan avstå från
att välja och blir då tilldelad en hemtjänstutförare enligt turordningslista.
Mellan kl. 22-07 ansvarar Lidingö stads nattgrupp.
Installation och nycklar
När du fyllt i ansökan och skickat den till Lidingö stads omsorgs- och socialförvaltning
kommer en larminstallatör från Lidingö stad kontakta dig. Ni kommer då överens om
lämplig tid för installation.
För att få trygghetslarm behöver du lämna två uppsättningar nycklar vid larminstallationen.
Installatören lämnar sedan nycklarna som går till din bostad samt portnyckel/nyckelbricka
till hemtjänsten och nattgruppen så de kan komma in dygnet runt. Kontrollera med ditt
försäkringsbolag vad som gäller för hemförsäkringen när du lämnar ifrån dig dina nycklar.
I samband med installationen får du mer information om hur larmet fungerar.
Avgifter
Trygghetslarm är förenat med en fast månadsavgift som debiteras oavsett om du larmar
eller inte. Avgiftsbeslut skickas separat. Mer information om avgifter finner du i
avgiftsbroschyr, www.lidingo.se eller genom att kontakta kundcenter, 08-731 31 32.

