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Ansökan om särskilt boende 

 

Sökandes namn 

 

Personnummer 

Adress 

 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 

 

 

 

Medsökandes namn 

 

Personnummer 

 

 

Namn anhörig/god man 

 

Släktskap 

 

Telefonnummer bostad 

Adress 

 

Telefonnummer arbete 

Postnummer och ort 

 

 
Önskemål om boende 

Fyll i vilket äldre-/demensboende du önskar flytta till i första hand, 
andra hand och tredje hand. 

1. 

 
2. 

 
3. 
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Medgivande  

Härmed medger jag att nödvändiga uppgifter för bedömning av detta ärende får 

hämtas in från försäkringskassan, sjukvården och socialtjänsten. 

      Ja           Nej 

Underskrift 

Ort och datum 

 

Namnteckning  

 

 

Information om kriterier för att beviljas särskilt boende i  
Nyköpings kommun 

 

För att bli beviljad särskilt boende måste utökade och/eller kompletterande insatser 

i ditt eget boende prövas, ha prövats eller konkret övervägts tillsammans med dig. 

När du inte längre kan bo kvar i ditt nuvarande boende, trots omfattande insatser 

från hemtjänst och hemsjukvård, kan du beviljas särskilt boende. 

Om du får din ansökan om särskilt boende beviljad blir du inom tre månader 

erbjuden en lägenhet på något äldreboende inom Nyköpings kommun. Du har 

endast rätt att tacka nej en gång till erbjudande om boende som du inte önskat. 

Om du tackar nej till något av de boenden du önskat kommer din ansökan att 

avslås och du måste ansöka igen. 

Information till dig som är medsökande 

Du som är medsökande har inte besittningsrätt på lägenheten på äldreboendet. 

Det innebär att du måste flytta om din maka/make som beviljats platsen avlider. 

 

 

Skicka blanketten till: 

Nyköpings kommun 

Social omsorg/Äldreenheten 

611 83 Nyköping 
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