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Anvisning till dig som ska ansöka via   
förenklad ansökan 
 
Kalmar kommun har ett förenklat sätt att ansöka och få biståndsbedömning 
kring vissa insatser. Ansökan görs via en särskild blankett. Du anger själv vil-
ken hjälp (insats) som du är i behov av. Du måste även uppge vilken funk-
tionsnedsättning du har som påverkar att du inte kan göra sysslorna(insatserna) 
själv i hemmet. 
 
När du har fyllt i ansökan ska denna skickas till adressen nedan. Biståndshand-
läggaren bekräftar med ett telefonsamtal att ansökan har inkommit. Beslutet 
skickas skriftligt. Om du får ett avslag kan du överklaga detta till förvaltnings-
rätten. 
 
Nedan följer en beskrivning hur du fyller i blanketten. 
 

Personuppgifter 
Det är viktigt att du fyller i så noggrant som möjligt så att hemtjänsten hittar 
hem till dig. Är ni makar som är i behov av hjälp så fyller ni i varsin ansökan. 
 

Ansökan avser 
Här kryssar du i vilka insatser som du inte klarar av själv. Skulle du vilja ha en 
annan omfattning av insatserna, t.ex. oftare tvätt, kan du inte söka hemtjänst på 
detta förenklade sätt. Du får då kontakta din biståndshandläggare på  
tfn. 0480-45 00 00. 
 

Städning 
Städning omfattar två rum, kök, hall och hygienutrymmen. Vid behov kan om-
fördelning av utrymme som ska städas ske. Detta får i då fall göras inom ramen 
för beviljad insats. Städningen utförs var tredje vecka. 
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Inköp 
Inköp kan ske på olika sätt. Antingen samordnar hemtjänstpersonalen inköpen 
eller görs beställningen till butiken via internet och varorna levereras till din 
bostad av särskild personal. Det beror på var i Kalmar kommun du är bosatt. 
 

Tvätt och klädvård 
Tvätt ordnas med hjälp av ett tvättpaket. Tvätten läggs i en speciell tvättsäck, 
lista skrivs på vilken tvätt som skickas. Det är Samhalls personal som sköter 
hämtning samt tvätt och återleverans till omsorgstagaren. Uppackning sköter 
hemtjänstpersonalen. Här finns möjlighet att endast få en tvättsäck och att själv 
sköta nerpackning, ifyllande av tvättlista samt uppackning. Sätt kryss i den  
rutan som anger hur du vill få tvätten skött. 
 

Matdistribution 
Matportioner levereras direkt hem till dig med taxi senast kl. 13.30.  
Matportionen innehåller varmrätt och dessert. 
 

Trygghetslarm 
Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller om du är orolig för 
att ramla och bli liggande, kan du ansöka om trygghetslarm. 
 

Orsak till ansökan 
Här beskriver du vad det är som gör att du inte kan utföra den sökta hjälpen 
själv. Informationen under denna rubrik avgör om du får bifall eller avslag. 
 
Flera av personalen i hemtjänsten besväras av allergier och därför är det viktigt 
att du fyller i om du har husdjur eller röker. 
 
Glöm inte din underskrift innan du skickar iväg ansökan. 


