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Förord
Särskilt boende är till för den som inte längre kan få behovet av omvårdnad,
trygghet samt säkerhet tillgodosett i sitt ordinära boende. För att vara berättigad till
särskilt boende ska den sökande ha ett omfattande omvårdnads-/tillsynsbehov över
hela dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk, psykisk som social karaktär. Det är
det individuella behovet som avgör rätten till bistånd i form av särskilt boende.
Socialnämnden har endast rätt att pröva om den enskilde är berättigad till bistånd i
form av särskilt boende. Socialnämnden har inte möjlighet att bevilja plats på ett
önskat särskilt boende. Socialnämnden prövar endast rätten till bistånd. Enligt 4
kap 1§ socialtjänstlagen är placering på ett önskat särskilt boende att betrakta som
verkställighet och ska därför enligt lagen inte tas upp till prövning.
Om den enskilde tackar nej till ett erbjudande om särskilt boende i väntan på
önskat boende, kvarstår ansökan. Detta kan innebära att väntetiden kan överstiga
tre månader för att få plats på önskat särskilt boende. Om den enskilde blir
erbjuden plats på önskat boende och tackar nej återtas ansökan, och en ny
bedömning görs om behovet av bistånd i form av särskilt boende kvarstår.
Beslut om korttidsplats är tidsbegränsat, vilket innebär att det inte är möjligt att
vistas på korttidsplats i väntan på plats på önskat särskilt boende. Oavsett vilket av
boendena som sökts måste den erbjudna platsen antas. Tackar den enskilde nej till
erbjuden plats på särskilt boende måste sökande återgå till ordinärt boende. Det är
möjligt att kvarstå i kö till önskat boende. Om den enskilde blir erbjuden plats på
önskat boende och tackar nej återtas ansökan, och en ny bedömning görs om
behovet av bistånd i form av särskilt boende kvarstår.
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1

Information till dig som söker särskilt boende

Bifogad ansökningsblankett skall användas och undertecknas av den sökande.
Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behoven av omvårdnad,
trygghet och säkerhet tillgodosedda i det egna hemmet. För att vara berättigad till
särskilt boende bör omvårdnads-/tilIsynsbehovet sträcka sig över en stor del av
dygnet. Behovet kan vara av psykisk, fysisk och social karaktär. Det är det
individuella behovet som avgör rätten till bistånd i form av särskilt boende.
I Krokoms kommun finns följande särskilda boenden:
•

Blomstergården och Orion i centrala Krokom.

•

Solbacka i Föllinge.

•

Hällebo i Offerdal.

1.1

Ansökan

När ansökan inkommit till Krokoms kommuns beställarenhet kontaktas den
sökande av ansvarig biståndshandläggare som i samråd med den sökande planerar
en tid för hembesök. Vid hembesöket inhämtar biståndshandläggaren information
som sedan ligger till grund för bedömningen om den sökande är berättigad till
bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen i form av särskilt boende.
Socialnämnden har endast rätt att pröva om den sökande är berättigad till bistånd i
form av särskilt boende. Socialnämnden har inte möjlighet att bevilja bistånd på ett
visst önskat särskilt boende.
Den sökande kan inte ställa sig i kö till ett särskilt boende för eventuella framtida
behov. Det är den sökandes behov vid ansökningstillfället som ligger till grund för
det beviljade biståndet i form av särskilt boende.
Om den sökande är berättigad till bistånd i form av särskilt boende får den sökande
ett skriftligt beslut. Beslutet bör verkställas inom rimlig tid, ej längre än tre
månader. Den sökande har sju dagar på sig att svara på erbjudande om plats i
särskilt boende, skriftligen eller muntligen.
Tackar den sökande nej till erbjudande om plats på särskilt boende i väntan på ett
visst boende, kvarstår ansökan. Detta innebär att den sökande kan få vänta längre
än tre månader för att få plats på särskilt boende. Tackar den sökande nej till det
egna valet avslås ansökan och ny bedömning görs om behovet av särskilt boende
kvarstår.

1.2

Rätt att överklaga

Om biståndshandläggaren gör bedömningen att den sökande inte är berättigad till
särskilt boende har den sökande rätt att överklaga beslutet. Överklagan skall ha
inkommit till socialnämnden inom tre veckor från det datum den sökande mottog
beslutet. Kommunens biståndshandläggare är skyldiga att bistå den som vill
överklaga.
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1.3

Vistelse på korttidsplats vid erbjudande om särskilt
boende

Beslut om korttidsplats är tidsbegränsat, detta innebär att den sökande inte kan
vistas på korttidsplats i väntan på plats på önskat boende. Vid erbjudande om plats
på särskilt boende måste den sökande tacka ja till den erbjudna platsen, tackar den
sökande nej till erbjuden plats måste den sökande återgå till sitt ordinära boende.
Den sökande kan stå i kö för plats på det önskade boendet. Tackar den sökande nej
till erbjuden plats på önskar boende återtas ansökan och en ny bedömning görs om
behovet av bistånd i form av särskilt boende kvarstår.

1.4

Parboendegarantin

Enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§ har den som beviljats bistånd i form av särskilt
boende eller sådant boendeform som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 §, rätt till en
skälig levnads nivå vilket innebär att den sökande ska kunna sammanbo med
make/maka eller sambo. Detta gäller under förutsättningarna att paret varaktigt
sammanbott eller om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret
dessförinnan varaktigt sammanbott. Detta gäller även om make/maka eller sambo
enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen inte är berättigad till bistånd i form av särskilt
boende.

1.5

Frågor

Kontakta kommunens biståndshandläggare via växeln, telefon 0640 161 00
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