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Efternamn

Vilka är skälen till att du ansöker till Västra Nylands boendeservice?

Vilka tjänster använder du då du gör ansökan?

I vilken kommun eller stad i Västra Nylands välfärdsområde vill du ha boendeservice?

Personbeteckning

Postnummer

Servicebehov

Förnamn

Sökandes basuppgifter

Ansökan om vårdplats i västra nylands välfärdsområde
(När jag bor i ett annat välfärdsområde)

Ansökan

Den som vill flytta och bli invånare i ett annat välfärdsområde, men på grund av sin ålder eller 
sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan anhålla om 
socialservice och vårdplats där på samma grunder som välfärdsområdets invånare.
Ansökan behandlas dock inte om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till ett annat 
välfärdsområde och behandlingen av den fortfarande pågår.

Bostadsadress

Telefon E-post

Nuvarande tjänster

Blankettens postningsadress:
Västra Nylands välfärdsområde
Seniorinfo/Klienthandledning om boende
Esbo sjukhus
Karvasbackavägen 6
02740 Esbo

Nuvarande hemkommun
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Kontaktuppgifter för arbetstagaren som sköter ärenden på den sökandes hemort

Jag samtycker till att skötaren/intressebevakaren som nämns ovan får uppgifter om denna ansökan och 
behandlingen av den.  

60 § Socialvårdslagen
Ansökan om socialservice och vårdplats i ett annat välfärdsområde

Välfärdsområdet beslutar om att bevilja servicen, och sökanden ska inom två veckor efter att ha 
fått del av beslutet anmäla till välfärdsområdet om han eller hon tar emot servicen. Sökanden har 
rätt att inom tre månader efter att ha fått del av beslutet flytta till den vårdplats som anvisats. Om 
sökanden försummar att iaktta nämnda tidsfrister, förfaller hans eller hennes rätt till den service 
som beslutet gäller.
Välfärdsområdet är skyldigt att genast underrätta det välfärdsområde inom vars område sökanden 
har sin hemkommun om ansökan och om att den har tagits upp till behandling. Välfärdsområdet 
ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med det välfärdsområde 
inom vars område sökanden har sin hemkommun och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock 
inte behandlas, om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till ett annat välfärdsområde och 
behandlingen av den fortfarande pågår.

Jag försäkrar att jag inte har pågående ansökningar i andra välfärdsområden.  

Ja, jag samtycker  

Nej, jag försäkrar inte  

Ja, jag försäkrar  

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande

Nej, jag samtycker inte  
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