Information till dig som söker särskilt boende i Krokoms kommun
Särskilt boende är till för dig som är i stort behov av vård, omsorg och trygghet men inte kan få detta
tillgodosett i det egna hemmet. På ett särskilt boendet finns personal dygnets alla timmar.
De särskilda boende som finns i Krokoms kommun är:
 Blomstergården och Orion i Krokom.
 Solbacka i Föllinge
 Hällebo i Ede.
Ansökan
Alla har rätt att ansöka om särskilt boende. Du gör själv ansökan. En god man eller annan legal
företrädare kan även göra ansökan om den enskilde inte kan göra det själv. Du kan ej ställa dig i kö till
ett särskilt boende. Vid ansökan ska behovet av boende finnas samt även viljan att flytta omgående om
plats erbjuds.
När en ansökan inkommer tar en biståndshandläggare kontakt med dig för att göra ett hembesök.
Sedan utreds ärendet och beslut fattas efter en individuell bedömning. Bedömningen och beslut fattas
enligt socialtjänstlagen.
Om du ansöker om ett namngivet boende kan ett delavslag göras på ansökan eftersom du anses kunna
tillförsäkras en skälig levnadsnivå på alla boende i kommunen. Vilket betyder att ansökan om särskilt
boende kan beviljas och din ansökan om ett namngivet boende kan avslås.
Beslut
Om din ansökan beviljas kommer erbjudande om boende ske inom en rimlig tid, dock maximalt tre
månader. Boendesamordnaren kommer att ta kontakt med dig för erbjudande om boende.
Vid erbjudande om boende har du sju dagar på dig att bestämma dig från det datum du fick
erbjudandet.
Du har möjlighet att tacka nej till erbjudande en gång. Om du tackar nej till ett fullgott erbjudande
ytterligare en gång kommer ditt ärende att omprövas.
Om din ansökan inte beviljats, du får ett avslag, har du rätt att överklaga beslutet. Din handläggare kan
hjälpa dig med överklagan. Du kan även återkomma med en ny ansökan om dina behov förändrats.
Parboendegarantin
Kommunen har en parboendegaranti, vilket innebär att om du beviljats särskilt boende bör din
make/maka/sambo få flytta in tillsammans med dig till boendet. Den medflyttande, om denne så
önskar, får bo kvar i det särskilda boende om dennes make/maka/sambo avlider.
För ytterligare frågor kontakta en biståndshandläggare. Kommunens växel tel. 0640-161 00

Kontoret i Krokom
Servicekontoret i Änge
Servicekontoret i Föllinge

Postadress
835 80 KROKOM
Centralvägen 18A, 830 51 OFFERDAL
Box 43, 830 60 FÖLLINGE

Telefon
0640-161 00
0640-169 00
0640-169 60

Telefax
0640-161 05
0640-300 20
0645-101 78

Bankgiro
5926-4770

Plusgiro
2 59 73-9

