Anvisning, förenklad ansökan
Askersunds kommun har ett förenklat sätt att ansöka och att få
biståndsbedömning av vissa insatser. Detta innebär att du själv kryssar
i vilken hjälp/insats du är i behov av. Du måste också beskriva vad det
är som gör att du inte kan utföra den sökta hjälpen själv.
När du har fyllt i ansökan ska den skickas till kommunen. Vid
oklarheter kan biståndshandläggare ta kontakt med dig per telefon när
ansökan har kommit in. Ett skriftligt beslut kommer att skickas hem
till dig. Om du får avslag kan du överklaga beslutet hos
Förvaltningsrätten.
Nedan följer en beskrivning hur du fyller i blanketten:
Personuppgifter
Uppgifter om sökande, make/maka, reg. partner och/eller sambo
måste alltid fyllas i.
Anhöriguppgifter
Det är frivilligt att lämna uppgifter om anhörig. Det kan dock vara en
trygghet för dig att hemtjänsten/patrullen vet vem som ska kontaktas
om det händer något oförutsett.
Ansökan avser
Här kryssar du i vilka insatser som du inte klarar själv. Skulle du vilja
ha en annan omfattning av insatserna t.ex. mer tid eller oftare kan du
inte söka hemtjänst på detta förenklade sätt. Då får du kontakta
biståndshandläggaren, tel 0583-820 69 eller 0583-820 70.
Trygghetslarm
är en passiv form av tillsyn. Syftet med trygghetslarm är att underlätta
för den enskilde att leva självständigt och ändå ha en trygghet att
kunna kalla på hjälp vid akuta behov som inte går att planera i förväg.
Askersunds kommun använder ett system med personallås för alla
personer som har trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten
vad gäller nyckelhantering och öka din säkerhet. Låskontrollen monteras på insidan av din dörr och gör att hemtjänsten/patrullen kan öppna

med hjälp av sin mobiltelefon. Du använder din hemnyckel som vanligt och låskontrollen påverkar inte ditt vanliga lås.
Städning
utförs var tredje vecka. Två rum, hall, badrum och toalett städas. I
städningen ingår golvvård som utförs med golvmopp. Stora mattor
dammsugs och tas inte ut. Om den enskilde inte själv klarar av att
damma, utförs det av hemtjänstens personal med undantag för
kristallkronor och dyrbara prydnadsföremål.
Hemtjänsten utför inte:
• Fönstertvätt
• Putsning av silver och liknande
• Städning av rum som anhörig eller annan person bor i
• Flyttstädning, städning av vind, källare, trappor och balkong
Matdistribution
innebär att du kan få kyld mat levererad till din bostad. Maten är tilllagad av kommunens kostenhet. Personal från kommunens Arbetsmarknadsenhet levererar matlådorna till din bostad tre gånger per
vecka. Du måste själv kunna öppna din dörr och ta emot matlådorna.
En matportion kostar 56 kronor (år 2014). Leveranskostnaden
tillkommer och räknas som hemtjänstavgift.
Tvätt/Klädvård
utförs på kommunens tvätteri på Norra Bergen. Hemtjänstpersonalen
hämtar din tvätt efter överenskommelse och hemleverans sker tidigast
2-3 dagar senare. Det är viktigt att tvätten är märkt med märkpenna.
Om du inte själv eller med hjälp av någon annan klarar märkningen,
så kan hemtjänstpersonalen hjälpa dig.
Inköp
Sker i närmaste affär.
Frågor
Har du några frågor kontakta biståndshandläggare per telefon 0583820 69, 820 70 eller 820 71 på telefontid alla vardagar utom onsdag kl
08.00-09.00.
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