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Särskilt boende
Särskilt boende (äldreboende) är avsett för
personer med omfattande omvårdnadsbehov.
Du ansöker genom att kontakta en handläggare på enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta som du når via kommunens
växel.
Önskemål om boende
Vi tar gärna emot önskemål om vilket
boende du i första hand vill flytta till.
Lägenheterna erbjuds främst utifrån beslutsdatum. I de fall vi har fler lägenheter
lediga samtidigt försöker vi matcha dessa utifrån önskemål. Det kan gå fort från beslut till
erbjudande, men ibland drar det ut på tiden.
Om du vill besöka de olika boendena, ta
kontakt med boendet och boka en tid.
Lägenheterna
Storleken på lägenheterna framgår i beskrivningarna som bifogas denna broschyr. I samtliga lägenheter finns det säng, madrass och
sängbord, garderober och hatthylla.
Tänk igenom redan nu vad du vill ta med
dig. Samtliga boenden har gemensam matsal
och det är inte nödvändigt med eget husgeråd.

Preliminär avgiftsberäkning
Personal
På boendet finns omvårdnadspersonal och
sjuksköterska tillgänglig dygnet runt.
Arbetsterapeut och sjukgymnast finns
under vissa tider på vardagar. I akuta fall
kontaktas akutsjukvården.
Det finns även möjlighet att få tandvård
på boendet. Tandvård utförs av tandläkare
och tandhygienist knutna till boendet. Vill
du behålla din egna tandläkare går det bra.
Tandvården utförs då på den ordinarie
praktiken.
Fotvård och frisörbesök kan ordnas från
boendet. Du står själv för kostnaden.
Patientansvarig läkare kommer till boendet
på bestämda tider. Du kan efter överenskommelse behålla din vanliga läkare.
Städning
Personalen hjälper till med städ och tvätt,
men du står själv för städmaterial och tvättmedel. Städutrustning ska tas med till
lägenheten.
Några av boendena erbjuder servicepaket
i form av ett abonnemang på tvättmedel,
städmaterial, toalettpapper och annat.
Vi utflyttning är det den boende/dödsboet som ansvarar för städningen.

Här kan du själv beräkna vad kostnaden för
ditt nya boende blir.
Det går även bra att kontakta våra avgiftshandläggare som kan hjälpa till att beräkna
kostnaden.
08-540 814 41
08-540 818 80
Boendekostnader
• Hyra (beror på rumsstorlek och boende)
• Matkostnad på 3 749:– per månad
• Omvårdnadsavgift max 2 089:– per månad
eller avgiftsutrymmet
(avser 2019)
Bostadstillägg för hyran går att söka via
Pensionsmyndigheten.
0771-776 776
pensionsmyndigheten.se
Förklaringar
1

2

Minimibeloppet är lagstadgat och ska täcka de
normala levnadsomkostnaderna.
Avdrag eftersom tillagad mat är dyrare för dig.

Inkomster netto (efter skatt)
Pension

+

Ränteinkomster

+

Övriga inkomster

+

Bostadstillägg

+

Summa inkomster

=

Förbehållsbelopp (belopp innan avgift får tas ut)
Minimibelopp 1

+

5 249

Merkostnad mat 2

+

1 779

Bostadskostnad (hyra)

+

Förbehållsbelopp

=

Beräkning av avgiftsutrymme
Summa inkomster

+

Förbehållsbelopp

-

Avgiftsutrymme

(Max 2 089 kr)

Total kostnad för boendet
Hyra

+

Frågor?

Mat

+		

Kontakta boendesamordnare,

Avgiftsutrymme

+

telefontid mån-fre kl. 9.00-12.00

/omvårdnad

08-540 810 77
08-540 814 78

Välkommen till ditt nya boende!

Totalt

=

3 749

