
Särskilt boende
Vem är det till för? 
Särskilt boende är till för dig som inte 
längre kan få behovet av omsorg, trygghet 
och säkerhet tillgodosett i ditt  
eget hem.



Vem är särskilt boende till för

För att beviljas särskilt boende ska du ha ett omfattande 
omsorgs- och tillsynsbehov som sträcker sig över en stor 
del av dygnet. 
Behovet kan vara av fysisk, psykisk och/eller social 
karaktär.

Det individuella behovet avgör rätten till bistånd.

Kontakt

För ansökan till särskilt boende kontaktar du bistånds-
handläggaren via Medborgarservice, tfn: 026-24 00 00
 
Handläggaren och du/din företrädare planerar tillsammans 
en tid för hembesök. Vid hembesöket inhämtar 
handläggaren nödvändig information, som sedan ligger 
till grund för bedömning och beslut om din rätt till särskilt 
boende enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. 

Kan jag ställa mig i kö till särskilt boende?

Det är dina behov vid ansökningstillfället som ligger till 
grund för beslut om bistånd. Detta innebär att du inte kan 
ställa dig i kö till ett särskilt boende för eventuella framtida 
behov.



Anvisad lägenhet

Det egna önskemålet om något specifikt boende ingår inte 
i biståndshandläggarens rättighetsprövning. När du blir 
anvisad en lägenhet på något av kommunens särskilda 
boenden ska du vara beredd att flytta in med kort varsel.

I samband med att du anvisas ett boende blir du/
din företrädare kontaktad av ansvarig från boendet. 
Tillsammans kommer ni överens om en tid för visning 
inom de närmaste dagarna.

Du/din företrädare behöver ge ett svar inom 1-2 dagar efter 
visningen. Ni skriver då kontrakt och påbörjar inflyttning. 
Hyra betalas från kontraktsdatum angivet på underskrivet 
hyreskontrakt.

Om du tackar NEJ till anvisat boende kommer bistånds-
handläggaren att följa upp/ompröva beslutet eftersom ditt 
behov kan ha förändrats. 
Biståndshandläggaren ser också till att du får det stöd och 
den hjälp du behöver för att bo hemma, t.ex med hjälp av 
hemtjänst.
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Du som har flyttat till ett särskilt boende har rätt att ställa 
dig i kö för öveflytt till annat särskilt boende om du önskar. 
Kontakta boendesamordnaren eller enhetschefen på ditt 
boende som hjälper dig med detta.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga. 
Vid behov kan biståndshandläggaren hjälpa till med en 
överklagan. 
Kontaktuppgifter till biståndshandläggare sker genom 
Medborgarservice
Medborgarservice 026-24 00 00

Om du vistas på korttidsvistelse när du 
anvisas särskilt boende

När du anvisas särskilt boende ska du vara beredd att flytta 
in med kort varsel.
Tackar du nej till anvisat boende måste du flytta tillbaka 
till din ordinarie bostad i väntan på nytt erbjudande. Din 
biståndshandläggare ser då till att du får det stöd och den 
hjälp du behöver för att bo hemma, t.ex. med hjälp av 
hemtjänst.

Överflytt


