KONTAKTUPPGIFTER HANDLÄGGARE

E-TJÄNST
ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER

Om du har frågor om e-tjänsten eller kring just din situation kan du
vända dig till våra handläggare för stöd och råd. Kontaktuppgifterna
hittar du nedan.

ÄLDREOMSORG
Telefontid: 08.00-10.00
Handläggare:
Emmaboda södra/Algutsboda: 0471- 24 95 89
Emmaboda Norra/Långasjö/Lindås: 0471-24 94 34
Vissefjärda/Esplanaden: 0471– 24 95 90

FUNTIONSHINDER (LSS VUXEN)
Telefontid: 08.00-10.00
Handläggare: 0471-24 94 37

Box 14, 361 21 Emmaboda
Järnvägsgatan 28, Telefon 0471-24 90 00
social@emmaboda.se www.emmaboda.se

MED E-TJÄNSTEN KAN DU VIA HEMSIDAN ANSÖKA OM
STÖD OCH HJÄLP OCH FÖLJA DITT ÄRENDE

E- TJÄNST OMSORG OCH STÖD- ÄLDREOMSORG
OCH FUNKTIONSHINDER
Nu kan du som är äldre eller har ett funktionshinder och har behov av
omsorg eller stöd ansöka om detta på ett enkelt sätt när det passar dig.
Du går in på www.emmaboda.se. Till vänster på sidan i kolumnen
SJÄLVSERVICE hittar du länken till e-tjänsten. För att använda etjänsten måste du kunna legitimera dig med ditt Bank ID. Mer information om Bank ID hittar du via vår hemsida eller din bank.

ANSÖK OM OMSORG ELLER STÖD
Registrera en ny ansökan genom att klicka på plus tecknet.

Beskriv sedan ditt behov i fritext. Exempelvis: Jag känner mig
otrygg och är rädd att jag ramlar utan att kunna komma i kontakt med
någon.
När du är klar så klickar du dig vidare till nästa sida.
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OM ANSÖKAN GÖRS AV DIG SOM NÄRSTÅENDE

Här fyller du i dina uppgifter. Uppgifter som måste vara med är
markerade med rött.

Om ansökan görs av någon närstående är det viktigt att personen ansökan berör är medveten om att en ansökan sker. När handläggare
mottagit ansökan kommer personen ärendet berör kontaktas för att
boka ett hembesök.
När du är klar med din ansökan så klickar du på skicka. Ansökan
skickas då direkt till en handläggare. Handläggaren kommer att ta
kontakt med dig inom kort.

