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Information till dig som ansöker om eller har
beviljats plats i äldreboende.

Vem kan beviljas plats på äldreboende?
Du som har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, som inte kan
tillgodoses med hemtjänst, kan beviljas en plats på äldreboende. Med omfattande omvårdnadsbehov menas behov av kontinuerliga hjälpinsatser för att
klara sin dagliga livsföring dygnet runt. Behov kan vara av både fysisk och
psykisk art. Det är ditt behov av omvårdnad som avgör om du beviljas plats
på äldreboende.
Hur ansöker man om plats på äldreboende?
Du vänder dig till socialkontoret i Danderyds kommun. En biståndshandläggare tar emot din ansökan, utreder ditt behov och fattar därefter ett biståndsbeslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen. Beviljas du äldreboende skall
kommunen erbjuda dig en plats så fort som möjligt och du ska vara beredd
att flytta omgående.
Om du får avslag på din ansökan om äldreboende har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar följer med vid beslutet.
Att flytta till äldreboende
Att inte kunna bo kvar hemma och behöva flytta till ett äldreboende innebär
en stor omställning. Det underlättar därför om man tillsammans t ex med en
närstående börjar förbereda en flytt så gott det går. Funderar du på att ansöka om äldreboende rekommenderar vi ett besök på det/de äldreboende du
är intresserad av att flytta till.
Du som har beviljats äldreboende kan få ett erbjudande om plats dagen efter
beslutet men väntetiden kan också bli längre.
Kundval
Du som har beviljats äldreboende får information från din biståndshandläggare om vilka äldreboende du kan välja mellan. En demenssjukdom begränsar t ex valmöjligheten till de utförare som erbjuder gruppboende för personer med demensdiagnos.
Om du väljer ett äldreboende som inte har ledig plats erbjuds du ett annat
boende i avvaktan på plats på det äldreboende du önskar.

Adress
Box 28
182 11 DANDERYD

Tel. 08 - 568 91 000
Fax 08 - 568 91 104

e-post
socialkontor@danderyd.se
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Om du tackar nej till erbjuden plats två gånger kommer ditt biståndsbeslut
att omprövas och en ny behovsprövning görs.
Vistelse på korttidsplats/sjukhus
Har du beviljats äldreboende och vistas på sjukhus eller korttidsplats kan du
inte välja att vänta kvar på sjukhus eller korttidsplats utan måste acceptera
det första erbjudandet om äldreboendeplats. Däremot kan du senare byta till
önskat boende när plats blir ledig.
Hur fördelas platserna?
Om platsbrist uppstår erbjuds plats i första hand till den person som bedöms
ha störst omvårdnadsbehov, dvs. har en svår social situation, är utskrivningsklar från sjukhus eller uppehåller en korttidsplats. Dessa kriterier är
inte inbördes rangordnade.
Boendesamordnaren gör en bedömning och prioritering i varje enskild situation i samråd med respektive biståndshandläggare. Om mer än en person
har samma behov, ska beslutsdatumet vara styrande.
Hur går det till när du får besked om ledig plats?


Du får besked om en ledig plats av boendesamordnaren eller din biståndshandläggare i kommunen.



Du eller din närstående kontaktar äldreboendet för att komma överens
om en tid då du kan titta på bostaden.



Du lämnar besked till verksamhetschefen/annan ansvarig på boendet och
boendesamordnaren senast tre kalenderdagar efter datumet för erbjudandet.

Inflyttning
Inflyttningen ska ske så fort som bostaden är inflyttningsklar, dvs färdigstädad.
Alla äldreboenden tillhandahåller en säng, övrigt bohag tar du med dig själv.
Om du inte kan flytta in med ditt bohag direkt kan du ta med dig det nödvändigaste som sängkläder, hygienartiklar, handdukar och gångkläder. Du
kan bo in dig och göra det hemtrevligt efterhand.
Om du har insatser från hemtjänst, trygghetslarm eller dagverksamhet avslutar biståndshandläggaren dessa.
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Vad kostar det
Förutom hyra betalar du för omvårdnad och mat. Hur mycket du ska betala
för omvårdnad beror på din inkomst av tjänst, pension samt kapital. Mer
information skickas till dig så fort du har tackat ja till erbjuden plats. Det går
även bra att kontakta ekonomihandläggaren på socialkontoret för information om avgifter. Tel. 08 - 568 910 00.
Kontraktskrivning
Hyreskontrakt tecknas när du flyttat in på äldreboendet. Tekniska kontoret i
Danderyds kommun upprättar kontraktet i två likalydande exemplar, varav
det ena ska undertecknas och återsändas till tekniska kontoret.

