Ansökan om avlösning
1 (2)
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
för personer 65 år eller äldre

Du som är 65 år och äldre och får dagligt stöd och hjälp av en anhörig, kan ansöka om att
boka rum på korttidsenhet för att din anhörige ska få avlösning. Ansökan kan inte göras i
samband med sjukhusvistelse eller om det finns beslut för växelboende.
Rummet bokas direkt på korttidsenheten 1-10 dygn per tillfälle i mån av lediga rum.

Sökande

Personnummer

Anhörig

Relation

Adress

Telefonnummer

Postadress

Telefonnummer mobil

Hur jag klarar min vardag
Jag behöver hjälp med: Kryssa för det/de alternativ som stämmer på din situation.
Hygien

Klädsel

Linda ben

Måltider

Specialkost

Eventuella allergier

Medicindelning

Andra insatser som hemsjukvård/vårdcentral utför
Beskriv kortfattat:

Hjälpmedel som jag är i behov av vid förflyttning:

Beskriv kortfattat:

Jag behöver handledning/vägledning i min vardag (t ex planering, rutiner). Beskriv kortfattat:

Postadress:
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Juneporten
Västra Storgatan 16
Jönköping

Telefon:
036-10 50 00 Kontaktcenter

E-post:
social@jonkoping.se
www.jonkoping.se
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Annan viktig information som är bra för personalen att känna till:

Jag samtycker till att nödvändiga uppgifter om mig lämnas till personalen på korttidsenheten:
Ja

Nej

Mer information om anhörigstöd önskas:
Ja

Nej

Andra personer att kontakta
Namn, kontaktas i första hand

Namn, kontaktas i andra hand

Relation

Relation

Bostadsort

Bostadsort

Telefonnummer

Telefonnummer

Jag försäkrar att mina lämnade uppgifter är sanningsenliga.

Sökandes underskrift

Ort och datum

Anhörigs 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 om avlösning skickas till:
Jönköpings kommun
Socialtjänsten
Administrativa enheten
551 89 JÖNKÖPING

Om du vill ansöka om andra insatser, kontakta biståndshandläggare via Jönköpings kommuns
Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00 (växel). Mer information finns också på www.jonkoping.se

