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Personuppgifter för den sökande
Efternamn och förnamn Personnummer

Bostadsadress Telefon (även riktnummer)

Postnummer Ort E-post

Särskilda upplysningar
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Underskrift
Datum Namnteckning

Behjälplig med ansökan
Namn Telefonnummer

Relation till sökande
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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.

Hantering av personuppgifter
Vård- och omsorgsförvaltningen inom Eskilstuna kommun kommer att registrera 
 personuppgifterna i ansökan enligt Europeiska dataskyddsförordningen artikel 6 
punkt E (GDPR). En ansökan innebär ett samtycke till att uppgifterna lagras och 
bearbetas i register av förvaltningen / nämnden. Du har rätt att begära utdrag och 
rättelse av  uppgifterna. Läs mer om detta på eskilstuna.se/GDPR

Mer information
Om du har tillgång till dator kan du få information på eskilstuna.se

http://eskilstuna.se/GDPR
http://eskilstuna.se

	sokande-namn: 
	sokande-persnr: 
	sokande-bostadress: 
	sokande-tfn: 
	sokande-postnr: 
	sokande-ort: 
	sokande-epost: 
	upplysningar: 
	uskr-datum: 
	hjalp-namn: 
	hjalp-tfn: 
	hjalp-relation: 


