Beställning av
1( 2)
trygghetslarm enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL),
för personer 80 år eller äldre
folkbokförda i Jönköpings kommun

Att ha trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp att trycka på när du behöver tillkalla
hjälp. Via en larmcentral kan du få hjälp dygnet runt. För att kunna bistå dig då du behöver hjälp,
behöver personalen kunna låsa upp din bostadsdörr.
Jönköpings kommun använder s.k. Nyckelfri vård och omsorg, vilket innebär att vi monterar ett
elektroniskt låsvred på din bostadsdörr. Vår personal i larmpatrullen kan sedan låsa upp och låsa
dörren med hjälp av en unik digital nyckelkod i mobiltelefonen.
För dig som får ett trygghetslarm innebär detta att du endast behöver lämna en nyckel till kommunen.
Denna nyckel förvaras i ett stöldsäkert nyckelskåp. Vi använder den endast vid eventuella driftstörningar.
Ytterligare information om Nyckelfri vård och omsorg finns i vår informationsfolder som du kan få av
våra handläggare, samt på vår hemsida www.jonkoping.se, sök på "nyckelfritt".
Har du trygghetslarm ansvarar du själv för att informera larmgruppen på telefon 036 -10 62 55 eller
036-10 62 82 om förändringar i ditt hälsotillstånd samt om dina anhöriguppgifter förändras.
Om du behöver trygghetslarm, kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om trygghetslarmet
påverkar din hemförsäkring.
Om beställningen avser fler än en person i hushållet ska en beställning lämnas in för respektive
person
Beställare

Personnummer

Övriga personer i hushållet

Relation

Adress
Postadress

Telefonnummer

Person som kan kontaktas vid behov
Kontaktas i första hand
Namn

Kontaktas i andra hand
Namn

Relation

Relation

Bostadsort

Bostadsort

Telefonnummer

Telefonnummer
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Hälsotillstånd/ Funktionsnedsättning

Tekniska hjälpmedel så som rollator, hörapparat o.s.v.

Här kan du även skriva annan information som patrullen behöver veta.

Jag samtycker till att nödvändiga uppgifter om mig lämnas ut till larmcentral/patrull/räddningstjänst
samt godkänner övriga villkor enligt denna beställning.
Jag försäkrar att mina lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Beställarens underskrift

Ort och datum

Eventuell legal företrädares underskrift

Namnförtydligande (legal företrädare)

Om du vill ansöka om andra insatser, kontakta biståndshandläggare via Jönköpings kommuns
Kontaktcenter, tel. 036 - 10 50 00 (växel). Mer information finns också på www.jonkoping.se
Personuppgifter som du lämnar databehandlas av socialförvaltningen och behövs för att vi ska kunna
fullgöra de åtaganden som är förenade med mottagning och hantering av trygghetslarm.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Socialnämnden, 551 89 Jönköping.

Beställningen skickas till:
Jönköpings kommun
Socialtjänsten
Larmgruppen
Lindgården
Ringvägen 1
554 54 JÖNKÖPING

