Ansökan om bistånd

Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen
Ansökan skickas till Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg, Biståndsenheten, 449 80 Alafors
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

E-post

Telefonnummer

Mobilnummer

Söker information

 Jag söker enbart information om det stöd som finns att få
Typ av insats
Jag ansöker härmed om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av
 Avlösning i hemmet
 Boendestöd
 Daglig sysselsättning/dagverksamhet för dementa
 Hemtjänst
 Kontaktperson
 Ledsagarservice
 Särskilt boende
 Korttidsvistelse
 Trygghetslarm
 Annat ..................................................................................

Samtycke
Jag samtycker härmed till att uppgifter inhämtas från
 Försäkringskassan
 Habiliteringen
 Sjukvård
 Anhöriga ............................................................................
 Övriga ................................................................................
Signatur

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan är undertecknad av

 Den enskilde  God man/förvaltare  Vårdnadshavare  Ombud

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303–70 30 00. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.
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Beskrivning av behov

Stöd som erbjuds dig som bor i Ale Kommun
Mer information om nedanstående insatser, och mycket annat, finns på Ale Kommuns hemsida www.ale.se. Du kan även ringa
Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00 för att få personlig hjälp samt för att komma i kontakt med Biståndsenheten.
Stöd du kan ansöka om som bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
Hemtjänst - Hemtjänsten utför insatser så att du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt. Du kan bland annat få hjälp med hushållssysslor, personlig omvårdnad och hygien, socialt stöd, promenader, tillsyn, inköp och liknande ärenden.
Trygghetslarm - Om du tycker att det känns otryggt hemma och till exempel är orolig för att ramla och inte kunna ta dig
upp själv så kan du ansöka om ett trygghetslarm. Personal från hemtjänsten kommer när du larmar.
Korttidsboende – Detta är en insats som är till för dig som har ett omfattande omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i
det egna hemmet och är i behov av rehabilitering och funktionsträning för att kunna bo kvar hemma. På korttidsboendet
finns det personal dygnet runt som ger dig det stöd du behöver. Du vistas där endast tillfälligt. Insatsen kan också fungera
som avlastning för anhöriga.
Växelvård – Denna insats innebär att den äldre, med omfattande omsorgsbehov och ofta med demensproblematik, omväxlande bor på ett särskilt boende och hemma för att avlasta anhöriga. Ett vanligt upplägg är att man bor en vecka på särskilt
boende och tre veckor hemma.
Särskilt boende – Särskilt boende, eller äldreboende, är till för dig som har mycket omfattande omsorgsbehov och inte
längre kan bo kvar i din bostad trots omfattande hjälp eller där behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Som hyresgäst
står du själv för hyreskontraktet och betalar hyra. Är du en i parrelation där det bara är du som är i behov av särskilt boende så kan din partner ansöka om att få flytta med som medboende.
Övrigt stöd som finns att få i kommunen
Anhörigstöd - Kommunen erbjuder stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre,
långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt. Det kan handla om samtalsstöd, att få träffa andra i liknande situationer, få
information och vägledning etcetera.
Trygghetsbostäder - Du som är 65 år eller äldre kan ställa dig i kö till en trygghetsbostad. Trygghetsbostaden är en
hyreslägenhet med tillgång till gemensamhetsutrymmen, personal och möjlighet till gemensamma måltider. För att
ställa dig i kö för en trygghetsbostad skickar du in intresseanmälan till Kontaktcenter. Blankett finns under E-tjäns-ter
och blanketter på Ale kommuns hemsida.
Träffpunkt - Är du 60 år eller äldre och vill komma i kontakt med andra och få en stund av gemenskap? Då är Mötesplats
60+ i Ale något för dig. Här erbjuds olika aktiviteter som du själv kan vara med och påverka.
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