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Information angående förenklad
ansökan om serviceinsatser
Kils kommun har ett förenklat sätt att ansöka och få hjälp om du endast är i behov
av serviceinsatserna städ, tvätt och inköp. Detta innebär att du själv anger vilken
hjälp (insatser) som du är i behov av.
Förenklad ansökan vänder sig till dig som är ensamboende samt är 75 år eller äldre
boende i Kils kommun.
Du ansöker på blanketten ”Förenklad ansökan om serviceinsatser”. Det är sedan
biståndshandläggaren som handlägger din ansökan.
Du måste söka insatserna personligen.
Enligt kommunens riktlinjer är det normala behovet av insatserna:


städning av två rum och kök samt hall och badrum var 3:e vecka



tvätt varannan vecka



inköp av dagligvaror 1 gång per vecka

Vill du ansöka om städ, tvätt och/eller inköp enligt ovan så kryssa i dina val på
ansökningsblanketten.
Om du vill ansöka om insatsen/insatserna mer sällan, ange hur ofta i rutan
”Kommentarer” på ansökningsblanketten. Vill du ansöka om städning för färre
rum än ovan ange det i rutan ”Kommentarer”.
Vill du ansöka om städ, tvätt och/eller inköp oftare än enligt ovan eller om du vill
ansöka om andra insatser från hemtjänsten så kontakta biståndshandläggare för
information.
Du kommer att bli kontaktad per telefon efter att din ansökan inkommit till
biståndshandläggare. Beslutet gäller under ett år och du blir sen kontaktad av
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biståndshandläggare för eventuell ny ansökan.

Kils kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

0554-191 00

Bankgiro

109-6510

Box 88

Västra Torggatan 4

Fax

0554-129 74

Plusgiro

12 21 10-0

E-post

sn@kil.se

Org.nr

212000-1751

665 23 Kil
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AVGIFT
Du får betala en avgift för insatserna enligt kommunens gällande taxa. Avgiften
baseras på insatsernas omfattning och din inkomst. Mer information om avgiften
finns i kommunens avgiftsbroschyr för hemtjänst.

VID FRÅGOR KONTAKTA
Biståndshandläggarna

0554-191 00

Telefontid under vardagar

08.30-10.00

NÄR ANSÖKAN ÄR IFYLLD SKICKAS DEN TILL
Kils kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
Box 88
665 23 Kil
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