ANSÖKAN OM SÄRSKILT BOENDE
Personuppgifter
Sökandes namn

Personnr

Adress
Postnr

Postadress

Tel.

Anledning till ansökan om särskilt boende

Särskilt boende ges som bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. För att bli beviljad
särskilt boende ska den enskilde vara i behov av omvårdnad som inte kan tillgodoses i
det ordinära boendet.

Datum

Sökandes underskrift
Blanketten lämnas till Biståndsbedömare eller sänds till:
Att: Biståndsbedömare
Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
Biståndsavdelningen
542 86 Mariestad

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR OM SÄRSKILT BOENDE I
MARIESTAD
RÄTTEN TILL INSATS
Rätten till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen gäller när behovet av omvårdnad inte
kan tillgodoses i det ordinära boendet. Huvudinriktningen enligt Socialtjänstlagen är att
stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma.
ANSÖKAN OCH BESLUT
För att få insatser enligt Socialtjänstlagen krävs ett biståndsbeslut. Ansökan om särskilt
boende görs hos socialnämndens biståndsbedömare. Biståndsbedömaren utreder om
den enskilde har behov av särskilt boende. I samband med ansökan har den enskilde
möjlighet att uttrycka önskemål om vilket särskilt boende han/hon önskar flytta till. Den
enskilde har dock ingen oinskränkt rätt att få som han/hon vill utan finns det ingen ledig
bostad på det särskilda boendet dit den enskilde önskar flytta erbjuds han/hon ett annat
boende. Ledig lägenhet vid särskilt boende erbjuds den person med störst behov.
FLYTT FRÅN ANNAN KOMMUN
Sökande från annan kommun behandlas som om den enskilde var bosatt i Mariestads
kommun.
PERSONUPPGIFTSLAGEN
När Du ansöker om bistånd enligt Socialtjänstlagen lämnar Du vissa personuppgifter.
Dessa uppgifter samt anteckningar som förs under den tid som du har insatser från vård
och omsorg kommer att behandlas i socialnämndens register för dokumentation av
ärenden. Alla uppgifter är sekretessbelagda men Du har själv rätt att ta del av de
uppgifter som rör Dig.
SÄRSKILT BOENDE I MARIESTADS KOMMUN
Kolarebacken, Lockerudsvägen 12
Mariegärde, Mariegärdesväg 7
Myran, Älgstigen 3
Fredslund, Fredslundsvägen 10-12, Hasslerör
Ullerås, Ullervadsvägen 4, Ullervad

20 lägenheter
43 lägenheter
24 lägenheter
39 lägenheter
60 lägenheter

