
 
 
Ansökan/anmälan om särskilt boende 

  Äldreboende inom äldreomsorgen 
 

Biståndsenheten I Socialförvaltningen 

Falköpings kommun, Ranliden, Daléngatan 4, 521 81 Falköping  
Receptionen 0515 – 88 53 20 I kommunen@falkoping.se I www.falkoping.se 

   
Efternamn Förnamn Personnummer 

Postadress Postnummer                        Ort Telefon 

 
Medsökande för boende enligt parbogarantin Personnummer 

 
Beskriv här varför du behöver ett särskilt boende: 

 

 

 

 

 

 

 
För att kunna ta hand om din ansökan behöver vi ibland kontakta andra myndigheter.  
Jag samtycker till att biståndsavdelningen får hämta uppgifter om mig hos Försäkringskassan, annan kommunal 
verksamhet och/eller hälso- och sjukvården.  

       Ja          Nej 

 

Ange nedan om du vill att någon anhörig ska kontaktas/närvara vid hembesöket: 
Relation Namn Telefonnummer 

Relation Namn Telefonnummer 

 
 
Observera att lämnade personuppgifter kommer att registreras hos socialnämnden i Falköpings kommun. Uppgifterna kommer att 
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Se nästa sida för mer information. 
 
 

Datum Sökandes underskrift 

Datum Behjälplig vid anmälan av behov av särskilt boende 

Vid god man/förvaltare/ombud med mera, bifoga registerutdrag/fullmakt. 

Ansökan skickas till: 
Biståndsenheten, Daléngatan 4, 521 81 Falköping 

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. 
 
Observera att det är först efter du fått din ansökan om boende beviljad som du ställs i kö. 
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR OM SÄRSKILT BOENDE I FALKÖPING 

 

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.  

FLYTT FRÅN ANNAN KOMMUN  
Sökande från annan kommun behandlas som om den enskilde var bosatt i Falköpings kommun.  

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN  
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. Uppgifter om enskilds personliga och ekonomiska förhållande omfattas av 
sekretess, vilket gör att en sekretessprövning utförs vid en eventuell begäran om uppgifter men du har själv rätt att ta 
del av de uppgifter som rör dig.  

Se mer på bifogat informationsblad.  
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