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Särskilt boende 
Ett särskilt boende är ett lägenhetsboende som erbjuder 

individuellt anpassad vård och omsorg och är bemannat med 

omsorgspersonal dygnet runt. I det särskilda boendet har du 

ett eget hyreskontrakt och du möblerar din lägenhet själv och 

tecknar hemförsäkring och TV-licens själv. Lägenheterna 

varierar i storlek, men alla har kök eller pentry samt egen 

toalett och dusch. 

 

I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetslokaler med möjlighet 

till samvaro, måltider och aktiviteter.  

 

När du beviljas särskilt boende utses någon i personalen till din 

kontaktperson. Kontaktpersonen har till uppgift att särskilt 

uppmärksamma just dina behov och hjälpa dig i din vardag. 

 

Personalen som jobbar i de särskilda boendena liksom 

myndighetshandläggarna som handlägger din ansökan har tystnadsplikt. 

 

 

Boende för personer med demenssjukdom 

För boendena för personer med demenssjukdom (gruppboende) gäller 

detsamma som för de särskilda boendena, med ett viktigt undantag. För 

att kunna söka lägenhet i boende för personer med demenssjukdom 

måste man ha fått en demensdiagnos av läkare.  

 

 

 
 



Ansökan om lägenhet i särskilt boende eller i boende för 

personer med demenssjukdom 

För att få en lägenhet i särskilt boende eller i boende för personer med 

demenssjukdom måste en ansökan göras hos socialförvaltningen. 

Ansökan kan göras av den enskilde, av en person med fullmakt att 

företräda den enskilde eller av en god man. Vi ser gärna att ansökan är 

skriftlig. Ansökan handläggs av en myndighetshandläggare och det är 

även ifrån honom/henne som du får ansökningsblanketten. 

 

 

 

 

 

  

Sjöglimten i Hovmantorp, Kårlandavägen 9 



Utifrån dina fysiska, psykiska, medicinska och sociala behov, samt 

möjligheten att tillgodose behoven i hemmet, görs sedan en bedömning 

av om du är berättigad den sökta insatsen eller inte. 

Bedömningskriterierna grundar sig på Socialtjänstlagen.  

 

Det går inte att ställa sig i kö till särskilt boende eller boende för 

personer med demenssjukdom. Istället får du ansöka när du upplever 

att du har behov och är beredd att flytta. Om din ansökan beviljas 

kommer du att erbjudas lägenhet i den del av kommunen där det finns 

lediga lägenheter för tillfället. 

 

 

 

 

  
Kosta Servicehus, Stora vägen 44 



Avgifter 

För information om avgifter, samt hur beräkning sker, se broschyren om 

avgifter. 

 

Överklagande av beslut 

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet eller beslutet om storleken på 

avgiften i ditt ärende kan du överklaga det. Information om hur du 

överklagar lämnas i samband med att du får beslutet. 

 

Frågor eller synpunkter 

Om du har andra synpunkter eller frågor kan du vända dig till 

myndighetshandläggaren eller enhetschefen i ditt hemtjänstområde 

(telefonnummer hittar du under rubriken kontaktuppgifter nedan). Du 

kan också lämna synpunkter via kommunens hemsida eller fylla i 

blanketten ”Säg vad du tycker” som du kan få på kommunhuset i 

Lessebo. 

 

  



Särskilda boenden i Lessebo kommun 

I Lessebo kommun finns det fem särskilda boenden: 

  

 Berghälla i Lessebo, Runda vägen 16. 

 Sjöglimten i Hovmantorp, Kårlandavägen 9 

 Bore i Hovmantorp, Storgatan 65 A och B 

 Kosta Servicehus, Stora vägen 44 

 Furugården i Skruv, Storgatan 47  

 

 

 

 

  

Berghälla i Lessebo, Runda vägen 16 



Boenden för personer med demenssjukdom i Lessebo 

kommun 

I Lessebo kommun finns det tre boenden för personer med 

demenssjukdom: 

 

 Tallkotten i Skruv, Storgatan 47 

 Gläntan i Kosta, Stora Vägen 44 

 Vikingagården i Lessebo, Vikingagatan 3 

 

 

 

 
  

Furugården i Skruv, Storgatan 47  



 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter 

För att söka lägenhet i särskilt boende eller boende för personer med 

demenssjukdom kontaktar du någon av myndighetshandläggarna. De 

kontaktas säkrast kl. 8:15 – 9:00 alla vardagar. 

 

 Myndighetshandläggare Lessebo/Skruv  0478-125 39 

 Myndighetshandläggare Hovmantorp/Kosta  0478-125 38 

 

 

När du har beviljats lägenhet i särskilt boende eller i boende för 

personer med demenssjukdom av myndighetshandläggaren ska du 

kontakta enhetschefen om praktiska frågor såsom nycklar, 

inflyttningsdag och din kontaktman. 

 

 Enhetschef område Lessebo   0478-125 95 

 Enhetschef område Skruv   0478-127 00 

 Enhetschef område Kosta   0478-127 25 

 Enhetschef område Hovmantorp  0478-127 59 
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