
 

 

Datum: 

 

1 (3) 

 

Ansökan om vissa insatser 
enligt 4 kap 2 a § Socialtjänstlagen (SoL) 

Information om förenklad biståndshandläggning utan behovsprövning 

Du som är 65 år eller äldre och folkbokförd i Nacka kommun och behöver enklare hjälp i hemmet kan 
ansöka om det genom en förenklad biståndshandläggning. Det innebär att du får den hjälp du ansöker om 
utan en utredning.  

För att bli beviljad nedanstående insatser behöver följande förutsättningar vara uppfyllda 

• Du är 65 år eller äldre 

• Folkbokförd i Nacka kommun 

Om ni är två sammanboende som ansöker om serviceinsatser, trygghetslarm eller matdistribution behöver 
var och en fylla i sina personuppgifter på blanketten. Detta är viktigt för att insatserna även ska kunna 
utföras när bara en i hushållet är hemma.  

Kontakta din biståndshandläggare om du vill ansöka om andra insatser eller annan omfattning, än vad 
som framgår nedan. 

Personuppgifter sökande 1 

Förnamn Efternamn: Personnummer (12 siffror): 

Bostadsadress: Postnummer och ort: 

Portkod: Telefonnummer (även riktnummer): Telefonnummer, mobil: 

E-post: 

Personuppgifter sökande 2 

Förnamn Efternamn: Personnummer (12 siffror): 

Bostadsadress: Postnummer och ort: 

Portkod: Telefonnummer (även riktnummer): Telefonnummer, mobil: 

E-post: 



Närstående/God man/Annan företrädande 

Namn 1 (Förnamn Efternamn): Relation: 

Telefonnummer, bostad (även riktnummer): Telefonnummer, mobil: Telefonnummer, arbete (även riktnummer): 

E-post: 

Namn 2 (Förnamn Efternamn): Relation: 

Telefonnummer, bostad (även riktnummer): Telefonnummer, mobil: Telefonnummer, arbete (även riktnummer): 

E-post: 

Jag/vi ansöker om (kryssa för de insatser du/ni ansöker om) 

Städning: 

☐ En gång per vecka

45 minuter/tillfälle

Städning: 

☐ En gång varannan vecka

1,5 timmar/tillfälle

Städning: 

☐ En gång per månad

3 timmar/tillfälle

Tvätt i samband med städning: 

☐ En gång varannan vecka 30 minuter/tillfälle

Tvätt i samband med städning: 

☐ En gång per månad 30 minuter/tillfälle

Enbart tvätt: 

☐ En gång varannan vecka 2 timmar/tillfälle

Enbart tvätt: 

☐ En gång per månad 2 timmar/tillfälle

Inköp: 

☐ En gång per vecka

45 minuter/tillfälle

Inköp: 

☐ En gång varannan vecka

45 minuter/tillfälle

Inköp: 

☐ En gång var tredje vecka

45 minuter/tillfälle

Inköp: 

☐ En gång per månad

45 minuter/tillfälle

Val av hemtjänstanordnare för ovanstående insatser 

Jag/vi väljer hemtjänstanordnare: 

För mer information av hemtjänstanordnare se försättsbladet. 

Jag/vi ansöker om (kryssa för de insatser du ansöker om) 

☐ Matdistribution (matleverans) sökande 1

☐ Matdistribution (matleverans) sökande 2

☐ Trygghetslarm sökande 1

☐ Trygghetslarm sökande 2

Det är viktig att du/ni läser igenom försättsbladet. Här finns beskrivet vilka förutsättningar som krävs för 
att ett trygghetslarm ska kunna installeras. 

Försäkran och samtycke 

☐ I och med min/vår underskrift intygar jag att mina/våra uppgifter är sanningsenliga samt lämnar mitt/vårt

samtycke till att vald anordnare får ta del av informationen ovan.



 

Övrig information som utföraren behöver känna till (t ex vem utföraren ska kontakta för att boka tid) 

Underskrift sökande 1 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Underskrift sökande 2 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Blanketten skickas till:  

Nacka kommun 
Socialtjänsten 
131 81 Nacka 

Dina registrerade personuppgifter behandlas av äldrenämnden i enlighet med 

dataskyddsförordningen, GDPR 

Vi behandlar uppgifterna för att kunna bedöma om du är berättigad till hjälp och stöd, och för att utföra 
insatserna. Vi delar dina personuppgifter med andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. 
Du har rätt att ta del av de uppgifter som registreras om dig. Läs mer om Nacka kommuns hantering av 
personuppgifter och dina rättigheter på sidan "Så behandlar vi dina personuppgifter" på Nacka Kommuns 
hemsida. 

https://www.nacka.se/omsorg-stod/om-soc-i-nacka/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter
https://www.nacka.se/omsorg-stod/om-soc-i-nacka/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter
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