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Vård- och omsorgsförvaltningen

Ansökan om särskilt boende för personer med särskilda behov enligt
Socialtjänstlagen, SoL
Sökande

Namn ……………………………………………………………………………….
Adress ………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………….
Personnummer ……………………………………………………………………

Har du god man eller förvaltare?

Ja

Nej

Om ja, namn/tfn……………………………………………………………………………………….
Ansökan avser

Särskilt boende i form av servicelägenhet för personer med speciella behov
Särskilt boende i form av helinackordering för personer med speciella behov

Anledning till ansökan

Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 213
771 25 Ludvika
Besöksadress: Biskopsvägen 10
E-postadress: vardochomsorg@ludvika.se

Telefon 0240-860 00 vx
Telefax 0240-868 99

Bankgiro 467-5088
Postgiro 12 45 30-7

LUDVIKA KOMMUN
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Får idag hjälp/vård av

Jag samtycker till att handläggaren får hämta in nödvändiga uppgifter från annan
myndighet, t ex läkare om så behövs för utredningen.
Ja

Nej

Gäller den som vid ansökningstillfället bor i annan kommun än Ludvika
Ange när och var du tidigare fått hjälp från kommunen

Eventuell kontaktperson (t ex handläggare i kommunen)

Underskrift
Namnteckning

Datum

Behjälplig vid ansökan
Namn

Adress och telefonnummer

Jag vill att följande personer kontaktas för besked om hembesök
Jag själv

Annan ………………………………………………………………..

Ansökan skickas till:
Ludvika kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 213, 771 25 Ludvika
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Information
I Ludvika finns särskilt boende för äldre i tre olika utformningar; servicelägenhet,
helinackordering och demensboende
Vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden beviljas inte till den som allmänt vill
byta bostad utan då vänder man sig till den öppna bostadsmarknaden. Våra särskilda
boenden är endast till för dig som har ett omfattande hjälpbehov som inte kan tillgodoses
genom boendestöd/hemtjänst eller annat.
Därför bör du tänka över nedanstående punkter om du tänker göra en ansökan.


Är det möjligt att du kan bo kvar hemma om du får mer hjälp från boendestöd/
hemtjänsten?



Kan du bo i lägenhet på den öppna bostadsmarknaden om miljön i eller runt
fastigheten ser annorlunda ut än idag?



När du ansökt om ett särskilt boende så innebär det att du måste vara redo att flytta
om du beviljas och erbjuds ett särskilt boende. Det finns inte möjlighet att vänta på
något speciellt önskemål till exempel geografiskt läge, utsikt eller utseende på
boendet.



Om du erbjuds ett särskilt boende så sker inflyttning med kort varsel. Det innebär att
du måste vara klar över vem som kan hjälpa dig att flytta.

Servicelägenhet
Du bor i ett serviceboende och har din egen lägenhet. Om du behöver hjälp, ansöker du om
boendestöd. Omvårdnadspersonalen finns nära dig. Ludvika kommuns olika boenden är
Marnäsgatan och Vindelgatan i Ludvika.
Helinackordering
Du bor i ditt eget rum med hygienutrymme. Du som bor där har ett mycket stort
omvårdnadsbehov och i ditt boende ingår all den omsorg och hjälp som du behöver under
dygnets alla timmar. Boenden med helinackordering i Ludvika kommun är Solsidan och
Ljunghällsvägen i Ludvika.
Övrig information
Om du får din ansökan beviljad är vårt mål att du inom tre månader ska erbjudas ett
boende som motsvarar dina behov. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.
Handläggaren som utrett din ansökan kan lämna information och även hjälpa dig att
överklaga.

