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Information till dig som flyttar in på särskilt boende.
Särskilt boende är ett eget boende där självbestämmande, respekt och
integritet respekteras fullt ut. Vi förespråkar ett rehabiliteringstänkande vilket
innebär att personalen hjälper till med sådant som den enskilde inte klarar av.
Alla som flyttar in på särskilt boende får en kontaktperson som har ett särskilt
ansvar för dig. Hälso- och sjukvårdsansvaret på särskilt boende har vår
sjuksköterska, som tillsammans med kollegor finns tillgänglig dygnet runt.
Läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast finns också knutna till boendet.

Hyreskontrakt och bostadsbidrag
Enhetschef meddelar adminstratör om inflyttning av ny hyresgäst.
Administratören i sin tur meddelar fastighetsägaren, namn på hyresgästen
och faktureringsadress. Fastighetsägaren skickar hem kontraktet till
hyresgästen eller dennes företrädare för underskrift. Frågor kring avgifter,
jämkning och uppsägning besvaras av administratören på boende
avdelningen.
När du flyttar till särskilt boende kan du ansöka om bostadstillägg hos
pensionsmyndigheten.

Förutom hyra betalar du:
Omvårdnadskostnad:

Beroende på din taxerade inkomst varierar
omvårdnadskostnaden.

Matkostnad:

Du betalar en matkostnad varje månad.

Förbrukningsartiklar:

Toalettpapper, hushållspapper, plastpåsar.
Tvätt- och sköljmedel köps in gemensamt,
eller var för sig. Städredskap, hygienartiklar,
rengöringsmedel samt glödlampor som
behövs i lägenheten. Om det finns en risk att
rengöringsmedel eller liknande kan förtäras så
förbehåller vi oss rätten att låsa in dessa i
lägenheten.

Ytterligare information
Avgifter:

Se avgiftsbroschyr för information om vad du
ska betala för avgifter.
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Måltider:

Frukost/Lunch/Middag/Mellanmål serveras
eller hämtas i det gemensamma köket. Om du
uteblir från måltid meddelas detta till boendet
så avgiften för matportionen kan reduceras.

Kläder:

Alla kläder ska vara märkta. Tänk på att det
finns kläder och skor för alla årstider, att de är
varma, bekväma och lätta att ta av och på.
Kläder som kräver handtvätt, kläder som
behöver lagas etc. önskar vi att anhöriga tar
hand om.

Adressändring:

Du gör adressändring till det särskilda
boendet. Om det finns önskemål om att någon
annan skall vara postmottagare går det att
ordna genom en c/o adress via adressändring.
Du sköter själv om adressändring på posten.

Telefon:

Om du önskar ta med dig telefon ordnar du
själv detta. Uppge då vilket boende och
lägenhetsnummer du skall flytta till.

Förråd:

Önskar du förråd till lägenheten så kan du
prata med personalen. Förråd finns i
begränsad omfattning men det går dock oftast
att lösa. Vill du ha ditt förråd låst behöver du
ett hänglås.

Ta med till lägenheten:

Egna möbler, gardinstänger och gardiner,
överkast, duschdraperi, städmaterial och
dammsugare. Tavlor/prydnader/porslin om så
önskas. Vi ser helst att ni inte lägger ut mattor
på golvet på grund av fallrisk.

Hjälpmedel:

Eventuella hjälpmedel som finns i hemmet
medtages vid inflyttning till boendet.

Egna medel:

Om den boende på egen hand klarar av att
hantera sina privata medel och värdesaker
bestämmer de själv vilken utsträckning de vill
ha privata medel och värdesaker i lägenheten.
Om den boende inte på egen hand klarar av
att hantera sina privata medel gäller följande:
Riktlinjen är att det mesta skall betalas med
faktura vilken ställs till anhörig/godeman.
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Meddela personal vem som har det
ekonomiska ansvaret. Om inte ekonomisk
företrädare finns aktualiseras behov av
godeman till Överförmyndarexpedition.
Kommunen ansvarar inte för egna
medel eller värdesaker.
Hemförsäkring:

Ska finnas, omfattningen bestämmer du själv.

Sakskada:

Om personalen förstör något, varierar
ersättningen beroende på varans ålder och
dåvarande värde. Äldre varor ersätts inte till
nypris. Om någonting försvinner från hemmet,
utreds detta på plats och om det ses som
nödvändigt gör du även en polisanmälan.

Cykel/Spark:

Om du tar hit cykel eller spark, tänk på att de
bör vara märkta. Det kan också vara bra att
märka andra saker som kan riskera att
förflyttas från lägenheten. Allt för att
eftersträva att saker kommer till rätta.

Vid utflyttning:

För utstädning av lägenhet ansvarar
hyresgäst/anhörig.
Enhetschefen meddelar administratören from
vilket datum lägenheten är uppsagd. En
månads uppsägningstid gäller.

