Förenklad ansökan om
1 (3)
hjälp i hemmet enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL),
för personer 65 år eller äldre,
folkbokförda i Jönköpings kommun
Om ansökan avser fler än en person i hushållet ska en ansökan lämnas in för respektive person
Sökande

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postadress

Telefonnummer mobil

Övriga personer i hushållet

Relation

Ansökan avser
Städ

Maxtid tre timmar i månaden

Tvätt

Maxtid tre timmar i månaden

Införskaffa dagligvaror

Maxtid tre timmar i månaden

Vissa tjänster
Post- och bankärenden

Maxtid en timme i månaden

Apoteksärenden
Leverans av Apodos

Du beviljas en sammanlagd tid i månaden och hur den tiden fördelas planerar du tillsammans med
den hemtjänstutförare som du har valt.
Om du vill ansöka om andra insatser eller annan omfattning av ovanstående insatser, kontakta
Jönköpings kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 036 - 10 50 00. besök vår webbplats
www.jonkping.se och sök ordet hemtjänstutförare.

Detta påverkar hur jag klarar mig i vardagen
Kryssa för det/de alternativ som stämmer på din situation.
Svårt att utföra dagliga rutiner och/eller planera min vardag
Nedsatt minne
Nedsatt balans, yrsel, lätt för att ramla
Svårt att bära och lyfta tungt
Nedsatt syn
Övrigt
Möjlighet till förtydligande:
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Här kan du skriva annan information som du tycker är bra för oss att veta.

Val av hemtjänstutförare
För att få reda på vilka utförare av hemtjänst som finns där du bor, kontakta Jönköpings kommuns
Kontaktcenter på telefonnummer 036 - 10 50 00 eller besök vår webbplats www.jonkoping.se
Fyll i nedan vilken av utförarna du vill ha.
Jag väljer hemtjänstutförare:_______________________________________________________

Person som kan kontaktas vid behov
Kontaktas i första hand
Namn

Kontaktas i andra hand
Namn

Relation

Relation

Bostadsort

Bostadsort

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer mobil

Telefonnummer mobil

Underskrift
Jag försäkrar att mina lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Jag samtycker till att uppgifterna i ansökan lämnas ut till vald hemtjänstutförare.
Sökandes underskrift

Ort och datum

Eventuell legal företrädares underskrift

Namnförtydligande (legal företrädare)

Personuppgifter som du lämnar databehandlas av socialnämnden med syfte att registrera och
handlägga dina synpunkter. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade
personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Socialnämnden, 551 89
Jönköping.

Ansökan skickas till
Jönköpings kommun
Socialtjänsten
Administrativa enheten
551 89 JÖNKÖPING
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Förenklad biståndshandläggning
– Hjälp i hemmet (städ, tvätt, införskaffa dagligvaror samt
vissa tjänster)
Hjälp i hemmet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Det är dina behov som avgör
vilka insatser du kan få. Du beviljas hjälp med sådant som du själv inte kan utföra eller
kan få tillgodosett på annat sätt. Du som är 65 år eller äldre har möjlighet att ansöka
om hjälp med städ, tvätt, införskaffa dagligvaror samt vissa tjänster och få det prövat
genom förenklad biståndshandläggning. Du ansöker skriftligen via blankett
”Förenklad ansökan om hjälp i hemmet enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen”. Du beviljas
en sammanlagd tid i månaden och hur den tiden fördelas planerar du tillsammans
med den hemtjänstutförare som du har valt.
Nedan beskrivs de insatser du kan bli beviljad.
Hemtjänstpersonalen arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att de tar
tillvara dina resurser och uppmuntrar dig till att så långt det är möjligt klara dig självständigt.

Städ (beräknas till tre timmar i månaden)
Insatsen är beräknad för två rum och kök. Om bostaden är större städas inte hela bostaden
vid varje tillfälle. I städinsats kan ingå underhållsstäd som att damma, dammsuga, torka golv,
städa toalett/badrum, ta ut små mattor, ta ut sopor m.m. Fönsterputs kan beviljas vid ett tillfälle per år. Fönsterputs ges i lika många rum som städinsatsen. Under året kan avfrostning,
torkning av köksluckor, ugns- och spisrengöring, städ av balkong m.m. utföras. Dessa
moment ska utföras inom städtiden vilket innebär att du får avstå viss del av ditt underhållsstäd när detta utförs.
Tvätt (beräknas till tre timmar i månaden)
I denna insats kan ingå att boka tvättid, sortera tvätt, tvätta och hänga tvätt (eller torktumla),
lägga in ren tvätt på sin plats, bädda rent i säng, handtvätta enstaka plagg samt stryka vissa
plagg.
Införskaffa dagligvaror (beräknas till tre timmar i månaden)
I denna insats kan ingå att skriva inköpslista, handla och plocka in varor samt redovisa kvitto.
Utföraren avgör hur inköpen organiseras. Förenklad ansökan gäller endast när du inte deltar
under inköpet.
Vissa tjänster: post, bank och apotek (beräknas till en timme i månaden)
Vissa tjänster innebär hjälp med post- och bankärenden, exempelvis att få hjälp att i
bostaden betala räkningar via post- och bankgiro eller att lägga på brev på brevlådan.
Vissa tjänster kan också innebära hjälp vid apoteksärenden, exempelvis att hämta ut
receptbelagd medicin alternativt leverans av Apodos.

