
  

 

Särskilt boende 

 
Kontaktuppgifter till biståndshandläggare  
 
Götene hemvård  
Lidköpingsvägen 6, 533 32 Götene  

Telefon: 0511-38 69 66 (västra), 0511-38 60 52 

(centrum, norra) 

 
Källby hemvård  
Sjökvarnsvägen 25, A 533 73 Källby  

Telefon: 0511-38 62 57  

 
Lundsbrunns hemvård  
Lundagårdsvägen 1, 533 72 Lundsbrunn  

Telefon: 0511-38 62 57  

 
Hällekis hemvård  
Backlyckevägen 2, 533 74 Hällekis  

Telefon: 0511-38 62 50 
 

www.gotene.se 
 



  

 

Särskilt boende är till för 
dig som inte längre kan få 
behovet av omvårdnad, 
trygghet och säkerhet 
tillgodosett i ditt eget 
hem 
 
För att beviljas särskilt 

boende ska du ha ett 

omfattande omvårdnads- och 

tillsynsbehov som sträcker sig 

över en stor del av dygnet 

 

Behovet kan vara av fysiskt, 

psykiskt eller socialt. 

 

Det är det individuella 

behovet som avgör rätten till 

bistånd 

 

Hur ansöker jag om 
särskilt boende? 
För ansökan till särskilt 

boende kontaktar du 

biståndshandläggaren i det 

område där du bor. 

Hemtjänst i särskilt boende 
När du flyttar in på särskilt boende träffar 

du biståndshandläggaren och tillsammans 

går ni igenom vilken hjälp du behöver för att 

klara din vardag. 

 

Om du vistas på korttidsvistelse när du 
erbjuds särskilt boende 
Om du tackar nej till anvisad lägenhet på 

särskilt boende under din korttidsvistelse, 

kan du inte vänta tills nästa erbjudande utan 

får återgå till ditt hem med 

hemtjänstinsatser. 

 
Överklagan 
Om du inte är nöjd med ett beslut har du 

rätt att överklaga. Vid behov kan 

biståndshandläggaren hjälpa till med en 

överklagan. 
 

Tillsammans planerar ni en tid 

för hembesök. Vid 

hembesöket frågar 

handläggaren dig om 

nödvändig information, som 

sedan ligger till grund för 

bedömning och beslut om din 

rätt till särskilt boende enligt 

Socialtjänstlagen. 

 

Kan jag ställa mig i kö till 
särskilt boende? 
Du kan inte ställa dig i kö till 

särskilt boende för eventuella 

framtida behov. Det är dina 

behov vid ansökningstillfället 

som ligger till grund för beslut 

om bistånd. 

 

Erbjuden lägenhet 
Om du beviljats särskilt 

boende försöker 

biståndshandläggare 

att ta hänsyn till ditt önskemål, 

men kan anvisa annat boende 

om det inte finns plats på det 

boende som du helst önskar. 

Vem kan ansöka om särskilt 
boende? 
 


