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016-710 21 00

ANSÖKAN
OM SÄRSKILT BOENDE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN
Den sökande
Namn

personnummer

Gatuadress

telefonnummer

Postadress

Särskilda upplysningar

Underskrift
Datum

Namn

Behjälplig med ansökan
Namn
relation till sökande

Ansökan skickas till Biståndshandläggare, Biståndskontoret,
Vård- och omsorgsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna

ansökan söbo + infoblad.doc

Telefonnummer

Eskilstuna kommun
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR OM SÄRSKILT BOENDE
SÄRSKILT BOENDE
Det finns två former av särskilt boende – äldreboende och boende för personer med
demenssjukdom.
RÄTTEN TILL INSATS
Rätten till ”särskilt boende” enligt socialtjänstlagen gäller när behovet av tillsyn, omvårdnad
eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende. Huvudinriktningen, enligt socialtjänstlagen, är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma.
För att få insatser enligt socialtjänstlagen krävs ett biståndsbeslut. Ansökan om insats görs
hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör utredning och individuell
behovsbedömning. Den sökande får skriftligt beslut med bifall eller avslag på ansökan. Vid bifall
till ansökan om särskilt boende, sätts den enskilde upp på väntelista.
ANVISNING
Lediga platser anvisas efter tid på väntelistan. Väntetiden kan vara från en vecka till några
månader tills man får en anvisning.
Enskild, som tackar nej till anvisad plats och som vistas på en korttidsplats i Eskilstuna kommun,
har ingen rätt att få vara kvar på korttidsplatsen utan får återvända till hemmet.
FÖRTUR
Om en sökande anvisas och flyttar in på annan plats än önskad, har han/hon möjlighet att ställa
sig på förturslista till plats på önskat boende.
FLYTT FRÅN ANNAN KOMMUN
Sökande från annan kommun behandlas som om den enskilde var bosatt i Eskilstuna kommun.
PERSONUPPGIFTSLAGEN
När du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen lämnar du samtidigt vissa personuppgifter.
Dessa uppgifter kommer att behandlas i vårt dataregister för att dokumentera vilka insatser du
blir beviljad. En ansökan innebär samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt de
regler som finns i personuppgiftslagen, PUL. Uppgifterna får bara användas för de ändamål som
du lämnat dem för.
MER INFORMATION
Om du har tillgång till dator kan du få information på www.eskilstuna.se
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