ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Stockholms Trygghetsjour
106 64 Stockholm

Ansökan om Trygghetslarm
Personburet trygghetslarm är ett tekniskt hjälpmedel för att öka tryggheten för den enskilde i
dennes bostad. Du som fyllt 65 år kan efter ansökan beviljas trygghetslarm om du själv anser
dig ha behov av det. Ett villkor är att du är folkbokförd i Stockholms stad och bor i ordinärt
boende.
Om du har frågor om trygghetslarm eller behöver information och hjälp i samband med att
välja utförare kan du vända dig till Äldre direkt, tel 80 65 65. Du kan också hitta information
om de olika hemtjänstutförarna på www.stockholm.se. Klicka på Jämför service.
Ansökan

Namn, sökande

Personnummer

Adress

Portkod

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Mobilnummer

Ensamstående
Namn, sammanboende

Sammanboende
Mobilnummer, sammanboende

1. Har du hemtjänst behöver du inte välja utförare.
2. Jag väljer följande utförare ………………………………………………………….
3. Om du inte väljer någon utförare, så kommer HSB-omsorg att bli din utförare.

Avgift (Du som redan har hemtjänst behöver inte fylla i denna ruta)
Avgift för trygghetslarm tas ut enligt Stockholms stads fastställda avgiftstaxa. För den som
även har hemtjänst ingår avgiften för trygghetslarm i hemtjänstavgiften. Högsta avgift i olika
nivåer framgår av stadens avgiftsbroschyr för hemtjänst med mera.
Jag väljer att avstå från en ekonomisk avgiftsutredning och kommer därmed att betala
högsta avgift enligt aktuell avgiftsgrupp.
Jag väljer att medverka i en ekonomisk avgiftsutredning och betala enligt den av
Stockholms stad beslutade avgiftstaxan där hänsyn tas till förbehållsbelopp och
avgiftsutrymme. Jag godkänner att Stockholms stad hämtar uppgifter från Skatteverket och
Pensionsmyndigheten.
Sid 1 (2)

Samtycke
Genom min ansökan samtycker jag till att den dokumentation som upprättas om mig i
samband med ansökan, beslut och utförande får kommuniceras mellan
äldrenämnden/Stockholms Trygghetsjour, stadsdelsnämnden och den valda utföraren.
Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i stadens
datasystem, i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL.

………………………
Datum

……………………………………………………….
Sökandes underskrift

Blanketten skickas till:
Äldreförvaltningen, Stockholms Trygghetsjour, 106 64 Stockholm.

Kopia av nedanstående beslut skickas till dig per post.
När beslut fattats skickar biståndshandläggaren en beställning till den utförare du valt.
Utföraren kontaktar dig för nyckelhantering med mera.

Fylls i av biståndshandläggaren på Stockholms Trygghetsjour

Beslut:
Sökande uppfyller villkoren för trygghetslarm och bedöms ha behov av den sökta insatsen.
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av trygghetslarm beviljas.
Beslutet gäller tillsvidare men kan komma att omprövas vid förändrade förhållanden.
……………………………..
Datum

…………………………………………………..
Biståndshandläggare, Stockholms Trygghetsjour
……………………………………………………
Namnförtydligande
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