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(Ansökan om hjälpinsats - förenklad handläggning) 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

 

Ansökan  
 

För dig som är 65 år eller äldre och är folkbokförd i Nacka kommun  

Du kan ansöka om följande hjälp i hemmet: 

 

• Städning 

• Tvätt 

• Inköp 

• Trygghetslarm 

• Matlådor (matdistribution) 

 

Ansökan 

Din ansökan handläggs av oss utan hembesök. Nacka kommun har beslutat att 

folkbokförda personer 65 år eller äldre är berättigade till insatser ovan utan att vi gör en 

bedömning av ditt behov. Du behöver dock fortfarande betala för insatser enligt gällande 

taxa. 

 

Om du har större behov av hjälp eller du vill att en utredning av dina behov görs kan du 

boka ett möte med en biståndshandläggare. På mötet får du berätta vad du behöver och vad 

du vill. Ring i så fall Nacka kommuns kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 och fråga efter 

biståndshandläggare. 

 

Kostnad 

Avgift tas ut enligt gällande taxa. Avgiften är bland annat baserad på din inkomst. Mer 

information finns i ”Avgifter för stöd till äldre” https://www.nacka.se/omsorg-

stod/senior/sa-har-ansoker-du/avgifter/ 

 

Så här fyller du i blanketten 
 

 

Fyll i dina person- och kontaktuppgifter. 

Fyll i kontaktuppgifter för person som du vill att socialtjänsten ska kunna kontakta vid 

behov. 

Fyll i den hjälp som du ansöker om: 

https://www.nacka.se/omsorg-stod/senior/sa-har-ansoker-du/avgifter/
https://www.nacka.se/omsorg-stod/senior/sa-har-ansoker-du/avgifter/
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Ansöka om städning, tvätt eller inköp 

Skriv vilken hemtjänstanordnare som ska utföra din hemtjänst. 

Du kan välja mellan de företag som är godkända av Nacka kommun för att utföra 

hemtjänst. Dessa företag presenteras i bifogat informationsmaterial och finns även 

presenterade på https://jamfor.nacka.se/7  

 

Vi uppmuntrar dig att göra ett aktivt val av hemtjänstanordnare. 

Om du har svårt att välja eller inte vill välja, så skriv ”ickevalsalternativ” i rutan. Ett 

ickevalsalternativ är ett slumpmässigt utvalt hemtjänstföretag. Vissa anordnare har ett 

kapacitetstak vilket innebär att de ibland inte kan ta emot alla som väljer dem. Det är 

bra att du tittar på flera alternativ om du väljer en anordnare med kapacitetstak.   

Insatsen städning omfattar två rum och kök och toalett. Om du behöver hjälp med 

fönsterputs kan hemtjänstanordnaren putsa dina fönster i samband med städning en 

gång om året. I så fall tillkommer 1 timme för fönsterputs.  

Ansöka om matlådor (matdistribution) och trygghetslarm 

Du kan inte välja vem som ska utföra tjänsten. 

Vid installation av trygghetslarm kommer du att behöva lämna en uppsättning av 

nycklar, även till säkerhetslås och portlås, till kommunens larmpatrull. Nycklarna 

förvaras i låst skåp och med en kod, som bara personalen kan koppla till namn och 

adress. 

Försäkran och signatur 

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende är det viktigt att du lämnar försäkran och 

samtycke genom att sätta kryss i rutan samt att underteckna ansökan. Om ni är två 

sammanboende behöver ni båda underteckna ansökan och därefter registreras båda som 

sökande av insatser i Nacka kommun.  

 

Har du frågor kring ansökan? 

Ring Nacka kommuns kontaktcenter på telefon 08-718 80 00, fråga efter 

biståndshandläggare. 

 

Skicka ansökningsblanketten till 

Nacka kommun   

Äldreenheten 

131 81 NACKA 

https://jamfor.nacka.se/7

