Ansökan om vård- och omsorgsboende
Ansökan om vård- och omsorgsboende görs till biståndshandläggare på Handläggarenheten
eller skickas till följande adress:
Handläggarenheten, URC
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn
En utredning genomförs enligt socialtjänstlagen. Ansökan kan bifallas eller avslås, vid avslag
finns rätt att överklaga beslutet.
Personer som fått bistånd till vård- och omsorgsboende har rätt att tacka nej till första
erbjudandet om plats, om de bor kvar i sitt ordinära boende.
När en ansökan till vård- och omsorgsboende görs från en vistelse på korttidsboende, skall den
sökande i första hand återvända till hemmet med insatser från hemtjänst och hemsjukvård
under utredning/väntetiden.
Sökande som vistas på korttidsboende och som inte bedöms ha förmåga att gå hem till eget
boende i avvaktan på vård- och omsorgsboende, kan inte tacka nej till erbjuden plats och
invänta nytt erbjudande. Denne måste flytta in på det anvisade boendet.
Den som flyttar till ett vård- och omsorgsboende som inte varit det önskade alternativet, har
rätt att stå i intern kö för att flytta till önskat boende.
Undertecknad har tagit del av ovanstående information och ansöker om vårdoch omsorgsboende.
Ansökan om medboende för make/maka

Önskemål om boende: _________________

Jag medger att uppgifter som är nödvändiga för bedömning av mitt ärende får inhämtas från
Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt socialtjänst. Ja
Nej
____________________________________
Ort och datum

______________________________________
Namn (kund, sökande)

______________________________________

________________________________
Ort och datum

__________________________________

Namn (företrädare, anhörig)

__________________________________

Personnummer

Relation till den sökande

__________________________________________
Gatuadress

______________________________________
Namnunderskrift

__________________________________________
Postadress

Telefonnummer

_________________________________

______________________________________

Namnunderskrift

__________________________________________
Telefonnummer

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifterna som du angett kommer att sparas. Syftet är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga
din ansökan enligt socialtjänstlagen. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning. Alla handlingar om insatser
enligt socialtjänstlagen är sekretesskyddade. På https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/
kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter.

