VÅRD OCH OMSORG

Ansökan om särskilt
boende
Information till dig som ansöker om särskilt boende i Finspångs
kommun.

Särskilt boende

Ansökan

Särskilt boende är en boendeform för dig som är äldre
och behöver stöd, i form av service och omvårdnad.
Boendet har individuella lägenheter, gemensamt kök
och dagrum. Omvårdnadspersonal finns tillgänglig
dygnet runt.

Du kan ansöka om särskilt boende både skriftligt och
muntligt. Handläggningstiden för ansökan till särskilt
boende är åtta veckor.

Inom särskilt boende finns två boendeformer;
vårdboende och demensboende. Ditt behov är
avgörande för valet av boendeform.
Du får individuellt anpassad service, stöd och
omvårdnad, för att kunna leva så självständigt som
möjligt.
Alla kommunens särskilda boenden är likvärdiga, och
ditt behov blir tillgodosett oberoende vilket boende
du får plats på, därav har du inte rätt att välja ett
specifikt särskilt boende.

Vad händer när jag har ansökt?
För att utreda vårdbehovet kommer en
biståndsbedömare att kontakta dig för att få
information om dina stöd och omvårdnadsbehov.
Utifrån det inhämtade underlaget gör
biståndsbedömaren en sammanvägd bedömning om
du har rätt till särskilt boende. När beslutet är fattat
skickas ett beslutsmeddelande hem till dig.

Bifall eller avslag

Vad kostar särskilt boende?

I ditt beslutsmeddelande blir du informerad om
beslutet har fått bifall eller avslag.

Avgiften för särskilt boende baseras delvis på
socialtjänstens regler för maxtaxa, och dels på din
ekonomiska situation.

•

•

Bifall – Bifall betyder att du får möjlighet att flytta
in på särskilt boende. Kommunen har en
skyldighet att erbjuda dig plats på något av
kommunens boenden inom tre månader. Om du
tackar nej till erbjuden plats behöver du ansöka på
nytt.
Avslag – Avslag betyder att du inte får möjlighet
att flytta in på särskilt boende. Du har alltid rätt
att överklaga beslutet. Du får mer information om
överklagan av din biståndsbedömare.

Parboendegaranti

Du betalar en avgift för den omvårdnaden du får på
det särskilda boendet. Hur stor den avgiften är beror
på dina inkomster och vad din bostad kostar.
Med inkomst menas olika former av pension, lön,
pensionsförsäkringar, utdelningar, bostadstillägg,
räntor med mera. Vid låg inkomst i förhållande till
bostadskostnaden plus minimibeloppet, kan avgiften
bli reducerad.
Observera att avgifterna debiteras i efterskott, det
betyder att du får din faktura cirka en månad efter
perioden som debiteringen avser.

I vissa fall är det endast ena parten i ett par som har
behov av särskilt boende. Om båda parterna vill
fortsätta att bo tillsammans har man rätt att ansöka
om parboende.
Sedan 2012 finns det bestämmelser i
Socialtjänstlagen om rätten att bo tillsammans på
äldreboende; Parboendegarantin.
När makar ansöker om särskilt boende tillsammans,
ska båda makarnas behov utredas.
Vad krävs för rätt till parboende?
• Paret har bott tillsammans under en längre tid.
•

En part är över 65 och har beviljats särskilt
boende.

•

Du är maka, make, sambo eller registrerad
partner.

Kontakta oss
Myndighetskontoret Vård och Omsorg
Biståndsbedömare
Telefon: 0122-850 05
Telefontid måndag-fredag kl. 08.30-09.30
Finspångs kommun
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

BESÖK OSS
PÅ WEBBEN
Läs mer om vår
verksamhet på
finspang.se

