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VAD ÄR ETT SÄRSKILT BOENDE?
Det särskilda boendet kan till stora delar jämföras med det egna boendet.
Det finns omsorgspersonal på det särskilda boendet dygnet runt.
Närheten till restaurang och allaktivitetshus finns också på alla särskilda
boenden.
VEM FÅR FLYTTA TILL ETT SÄRSKILT BOENDE?
Särskilt boende är en insats som regleras i Socialtjänstlagen. Det görs
alltid en individuell prövning av den enskildes behov innan beslut tas,
vilket innebär att de personer som flyttar till ett särskilt boende har olika
sorters behov. När utredningen om särskilt boende görs är det den
enskildes situation vid ansökningstillfället som beaktas. Framtida behov
utgör inte grund för att särskilt boende skall beviljas.
Det är när behoven inte längre kan tillgodoses i den egna bostaden som
ansökan om särskilt boende beviljas.
VEM KONTAKTAR JAG FÖR ATT ANSÖKA OM ETT SÄRSKILT
BOENDE?
Kontakta biståndshandläggaren, som lättast nås genom kommunens
växel tfn 0471-24 90 00.
VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ INFÖR FLYTT TILL SÄRSKILT
BOENDE
Lägenheterna i det särskilda boendet är omöblerade. Det innebär att
bostaden möbleras med egna möbler och tillhörigheter.
I samband med flyttningen måste adressändring göras samt flyttning av
telefonabonnemang.
Den enskilde ansvarar för sin egen hemförsäkring.
Nycklar till bostaden kvitteras ut hos enhetschefen i respektive
serviceområde.
Kontrakt på bostaden skrivs av bostadsbolaget eller av enhetschefen på
respektive område, beroende på vilket särskilt boende det gäller. Hyran
betalas varje månad till bostadsbolaget eller kommunens socialtjänst,
beroende på vilket särskilt boende det gäller. Möjligheten att använda
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autogiro vid betalning finns, tala med enhetschefen för vidare
information.
Det finns möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos
Pensionsmyndigheten, tfn: 0771-776 776, www.pensionsmyndigheten.se
Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg. Bostadskostnad och inkomst
påverkar storleken på bostadstillägget.
Finns det behov av hemtjänst, stöd och hjälp i bostaden, så görs en
ansökan om de önskade insatserna hos biståndshandläggaren i respektive
område. Har den enskilde hemtjänst innan flytt till särskilt boende så
följer dessa insatser med.
Enhetschefen på respektive serviceområde svarar gärna på övriga frågor.
KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Om du har synpunkter eller klagomål som du vill framföra till oss.
Kontakta i första hand ansvarig enhetschef alternativt kan du mejla
social@emmaboda.se eller ringa 0471-24 90 00 och be att få tala med
socialförvaltningens registrator.
Du kan även gå in på emmaboda.se och applikationen Delta och påverka
för att framföra ditt klagomål eller synpunkt.
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VAR FINNS DE SÄRSKILDA BOENDENA?
ALGUTSBODA
Adress Alsbovägen 1, 361 93 Broakulla
Telefonnummer till enhetschefen 0471-24 95 30
Telefontid vardagar: 08:00 – 10:00
Det särskilda boendet i Algutsboda består av 18 lägenheter, av dessa är 7
lägenheter för personer med demenssjukdom samt 1 korttidsplats.
Bostäderna har 1 rum med kokvrå samt toalett med dusch och
tvättmaskin/torktumlare.

EMMABODA, BJURBÄCKSGATAN
Adress: Bjurbäcksgatan 46, 361 32 Emmaboda
Telefonnummer till enhetschefe:n: 0471-24 94 75
Telefontid vardagar: 08:00 – 10:00
Det särskilda boendet i Emmaboda, Bjurbäcksgatan, består av 23
lägenheter.
Bostäderna har 2 rum och kök samt toalett med dusch och
tvättmaskin/torktumlare.
Dessa bostäder ägs av det kommunala bostadsbolaget EBA. Kontraktet
skrivs av EBA, och hyran betalas direkt till EBA. 7

EMMABODA, ESPLANADEN, DEMENSBOENDE
Adress: Esplanaden 8c, 361 33 Emmaboda Kommun
Telefonnummer till enhetschefen: 0471-24 94 92
Telefontid vardagar: 08:00 – 10:00
Det särskilda boendet i Emmaboda, Esplanaden , består av 6 lägenheter
för personer med demenssjukdom.
Bostäderna har 2 rum med kokvrå samt toalett med dusch och
tvättmaskin/torktumlare.
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EMMABODA, ESPLANADEN, KORTTIDSPLATSER
Adress: Esplanaden 8b, 361 33 Emmaboda
Telefonnummer till enhetschefen: 0471- 24 94 92
Telefontid vardagar: 08:00 – 10:00
Det särskilda boendet i Emmaboda, Esplanaden, består av 6
korttidsplatser.
Korttidsplatserna på Esplanaden tillgodoser korttidsbeslut för hela
kommunen. 8
LÅNGASJÖ
Adress: Kyrkvägen 38, 361 95 Långasjö
Telefonnummer till enhetschefen: 0471-24 95 20
Telefontid vardagar: 08:00 – 10:00
Det särskilda boendet i Långasjö består av 17 lägenheter samt 2
korttidsplatser. Bostäderna har 1-2 rum med kök eller kokvrå samt
toalett med dusch och tvättmaskin/torktumlare.

VISSEFJÄRDA
Adress: Storgatan 10, 360 60 Vissefjärda
Telefonnummer till enhetschefen: 0471- 24 95 10
Telefontid vardagar: 08:00 – 10:00
Det särskilda boendet i Vissefjärda består av 20 lägenheter samt 1
korttidsplats. Bostäderna har 1 rum med kokvrå samt toalett med dusch
och tvättmaskin/torktumlare.
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