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Vad är Särskilt boende? 

För personer med omfattande och varaktiga 

behov av omvårdnad, tillsyn och vård, som 

inte kan tillgodoses i det egna hemmet, finns 

särskilt boende. Särskilt boende är ett sam-

lingsbegrepp för omvårdnadsboende, boende 

för personer med demenssjukdom  

Att bo på ett särskilt boende innebär att man 

har egen lägenhet eller ett eget rum, oftast 

med eget hygienutrymme. Lägenheten är    

utrustad med en säng (utan madrass), men för 

övrigt inreder man med egna möbler och    

annan utrustning. I nära anslutning till       

lägenheten finns gemensamma lokaler.      

Måltider serveras som regel i gemensam     

matsal eller i allrum. På särskilt boende     

finns personal dygnet runt 

 
Kostnader 
På särskilt boende betalar du: 

* hyra för lägenheten/rummet 

* hemtjänstavgift  

* kostavgift 

 

Hemtjänstavgiften i särskilt boende tas ut 

enligt maxtaxans regler och övriga avgifter 

enligt gällande bestämmelser i Älvkarleby 

kommun. När det gäller hyran har du möjlig-

het att ansöka om bostadstillägg för pension-

ärer. 

 

 

Minimibeloppet reduceras på grund av att 

hushållsel, TV-licens, möbler, husgeråd för-

brukningsvaror som tvätt-och rengörings-

medel, toalett-och hushållspapper osv samt 

kabel-TV ingår i hyran. 

 

Hemförsäkring för lösöret betalar du själv. 

 

 

 

Ansökan om Särskilt boende? 
Du ansöker hos kommunens biståndshand-

läggare. 

 

 

Vad händer när du ansökt ?  
Biståndshandläggare utreder ditt behov av 

boende och fattar beslut. Förutsättningarna för 

att du ska beviljas särskilt boende är att du har 

omfattande och varaktiga hjälpbehov som inte 

kan tillgodoses i din bostad.  

 
När beslut är fattat får du ett beslutsmed-

delande per post. Är du beviljad särskilt    

boende  kan det ta en tid innan du får ett    

erbjudande om bostad. Väntetiden kan vara 

från någon vecka till flera månader.  

 

Börja redan nu att förbereda för flyttningen till 

din nya bostad. Vilka möbler, prydnadssaker 

och personliga tillhörigheter ska flyttas med? 

Vem kan hjälpa till med flyttningen? 

 

Vad händer om min ansökan avslås? 

Om din ansökan avslås får du beslutet skrift-

ligt och motiverat. Du har möjlighet att över-

klaga beslutet. Detta kan du få hjälp med av 

din biståndshandläggare.  

 

  

 
Erbjudande om bostad i särskilt 
boende  
bjudande om bostad i särskilt boende  
Så snart en bostad finns tillgänglig blir du 

kontaktad av områdeschef på det aktuella 

boendet och får information och möjlighet att 

titta på bostaden. Du får också ett brev hem 

per post som meddelar vilket boende som du 

erbjudits och sista svarsdatum. 

 

* Om du tackar ja ska inflyttningen 

ske snarast och dock senast det    

datum som står på brevet du får     

om erbjudande av särskilt boende.  

 



* Inflyttningen kan ske innan bostaden 

är helt möblerad eller att mindre 

renovering behöver göras.            

Vid omfattande renoveringsbehov 

kan inflyttningen bli fördröjd.        

Ni ansvarar själv eller tillsammans 

med närstående/god man för flytt-

ning av möbler och personliga till-

hörigheter. Ni ska alltid ta med egna 

kläder och hygienartiklar.  

 

* Om du inte är nöjd med erbjudandet 

kan du ställa dig i byteskö efter att 

du flyttat in på boendet.  

 

* Om du tackar nej till erbjudandet  

 anses inte behovet av särskilt boende 

finnas kvar och ärendet avslutas av 

biståndshandläggare.    

 

Det är inte möjligt att själv välja specifikt 

äldreboende. Däremot tar kommunens boende-

samordnare, som fördelar lägenheterna,     

hänsyn till önskemål.  

Är efterfrågan på lägenheter större än till-

gången fördelas lägenheter utifrån omsorgs-

behov i första hand. Det innebär att önskemål 

om ett visst boende kommer i andra hand. 

Är du på korttidsvistelse kan du inte stanna 

kvar på korttidsenheten i avvaktan på nytt 

erbjudande, du får återvända till din bostad 

med hemtjänst insatser istället. 

 
Inflyttning: 

Inflyttning: 
* Inflyttning sker dagtid, efter överens-

kommelse med personal på boende. 

 

* Du ansvarar själv tillsammans med 

anhöriga/närstående för flyttningen 

av dina personliga saker och möbler. 

Boendet tillhandahåller säng (utan 

madrass). 

  

* Du ska vid inflyttning alltid ha med 

dig dina personliga tillhörigheter 

såsom kläder och hygienartiklar. 

 

* Du ska anmäla att du flyttat till  

Folkbokföringen, bilaga ”Rätt 

adress” får du från områdeschef. 

 

*  Du ansvara själv för att du har en 

hemförsäkring som täcker lösöre. 

 

      Utflyttning: 
 

* Bostaden ska tömmas så snart som 

möjligt, senast inom 30 dagar. 

 

* Om ny hyresgäst flyttar in inom den 

period för vilken du har betalt hyra, 

återbetalas hyran från den nye hyres-

gästens inflyttningsdatum. 

 

* Under dessa 30 dagar har särskilt 

boende rätt att, efter att ni givit ert 

samtycke, visa bostaden för ny   

hyresgäst. 

 

* Vid byte till annat särskilt boende. 

Flyttning sker på anvisat datum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



För ytterligare information  
Om du har frågor är du välkommen att 

kontakta Vård och Omsorg. 

 

Särskilda boenden  
 

Skutskär   
Tallmon 

Områdeschef   026-830 59 

 

 

 
 

 
Övriga telefonnummer  
Handläggare  

Dag 1-10   026-831 89 

Dag 11-20  026-833 20  

Dag 21-31   026-831 89  
 

    

Medborgarservice 026-830 00 

Administratör    026-831 17 
 

Försäkringskassan 0771-524 524 

Skatteverket  0771-567 567 

Pensions myndigheten 0771-776 776  
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Medborgarservice: 026-830 00 

Besöksadress: Centralgatan 3  

Postadress: Box 4, 814 21 Skutskär 

 

www.alvkarleby.se 


