Särskilt boende
i Sunne kommun

Särskilt boende
Särskilt boende är en boendeform där det finns personal dygnet runt.
Boendet är ofta uppdelat i enheter som var och en består av ett mindre
antal lägenheter. I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro, måltider och aktiviteter.
Inom socialtjänsten arbetar vi utifrån Sunne kommuns värdegrund:
• respekt
• professionalism
• utveckling.
För dig som hyresgäst innebär det att vi ger dig ett professionellt bemötande som präglas av respekt, för ditt självbestämmande och din integritet.
Vi strävar efter att ständigt utvecklas, därför är dina synpunkter viktiga!
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Erbjudande om lägenhet
Du har nu fått erbjudande om en lägenhet.
Från den dagen du tackar ja till den lediga lägenheten gäller följande:
•
•

Hyra debiteras från den 15:e i månaden om verkställighetsdatum är
mellan den 1:a och 15:e i månaden
Om verkställighetsdatum är mellan den 16:e och 31:a i månaden debiteras hyra från den 1:a i nästkommande månad.

Inflytt sker enligt överenskommelse med ansvarig enhetschef.
Har du beslut om vistelse på korttidsplats finns inte samma möjlighet att
tacka ja och nej till erbjuden lägenhet. Flyttprocessen från korttidsboende
kan ske snabbt, inom en till två dagar.
Du kan självklart tacka nej till erbjudandet. Du behöver då vara medveten
om att du inte har rätt att vara kvar på korttidsplatsen.
Internflytt
Ibland finns önskemål om att flytta till ett annat äldreboende. Då behöver
du eller dina närstående meddela enhetschef detta så du ställs i internkön.
Internflytt inklusive flyttstäd ombesörjs av närstående.

3

Checklista vid inflytt
Vid inflyttning kan det vara bra att tänka på att ta med saker av betydelse, så som prydnadssaker och fotografier som är välkända och
omtyckta. Säng och madrass ingår och du möblerar som du önskar.
Tänk på att det bör vara bra belysning i lägenheten. Mattor och sladdar
kan utgöra en fallrisk.
Ta med till boendet
• Gardinstänger
• Gardiner och dukar
• Eventuellt porslin
• Hushållspapper och diskmedel, disktrasa etc
• Glödlampor till egna armaturer, batteri till egen teknisk utrustning.
• 2 täcken, 2 kuddar (VB kan fler behövas)
• Minst 4 byten sängkläder, minst 6 underlakan
• Handdukar, badlakan
• Filt och överkast om så önskas
• Tvättkorg
• Egna kläder, sängkläder och handdukar ska märkas med namn
• Bra skor för inomhus och utomhusbruk
• Ytterkläder för både vinter och sommar
• Galgar
• Hygienartiklar
Det här finns
• Belysning till fast armatur ombesörjes av hyresvärden
• På boendet erbjuds fastighetens basutbud på tv kanaler
Saker du behöver ordna
• För Internetanslutning krävs eget abonnemang
• Du måste själv teckna en hemförsäkring
• Adressändring till Skatteverket behöver göras vid inflytt. För att
söka bostadstillägg måste du vara mantalsskriven på boendet.
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Avgifter
Förutom hyra där även elkostnaden inkluderas, betalas en omvårdnadsavgift som beräknas efter den enskildes ekonomi, samt en avgift för mat.
I omvårdnadsavgiften ingår följande förbrukningsartiklar:
toalettpapper, soppåsar, tvättlappar, haklappar, tvättmedel och sköljmedel.
I omvårdnadsavgiften ingår inte kostnader för personliga hygienartiklar.
Övriga frågor kring avgifter hänvisas till kommunens avgiftshandläggare.
Hälso- och sjukvård
Sjuksköterska samt kommunrehabilitering finns
att tillgå dagligen för våra kunder.
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Måltider
Måltider serveras i enhetens gemensamma kök. Självklart kan du välja att
få alla eller vissa måltider serverade i din egen lägenhet.
Tider som måltider serveras:
• Frukost: allt eftersom kunderna kommer upp, dock senast kl 10
• Förmiddags-kaffe: cirka kl 11:00. Kaffe och en liten kaka, till exempel
småkaka, smörgåsrån med smör och ost, alterntaivt frukt
• Lunch: från kl 12:30. Dryck som serveras är ett glas öl, mineralvatten,
mjölk, vatten och saft, hårt bröd
• Eftermiddags-kaffe: cirka kl 15:00. Kaffe och sött bröd, till exempel
vetebröd, sockerkaka
• Middag: från kl 17:30. Samma dryck som till lunch, samt hårt bröd
• Kvällsfika: cirka kl 19-21, till exempel kaffe och smörgås, kräm,
nyponsoppa, yoghurt, smoothie
• Nattmål: Serveras vid behov till den som är vaken nattetid, samma
innehåll som kvällsfikat.
I de fall det ska serveras näringsdryck ska dessa vara ordinerade av sjuksköterska (alternativt dietist).
Önskas ytterligare förtäring införskaffas det av hyresgästen själv.
Aktiviteter
Erbjuds hyresgästerna både i grupp och enskilt.
Se separat planering på boendet.
Pengar och värdesaker
Vi behöver få information vem som hjälper dig med din ekonomi.
Vi strävar efter att ha kontantfria verksamheter och ser därför helst att alla
kostnader så som klädinköp, fotvård och hårvård med mera betalas genom faktura eller swish. Om det inte är möjligt så kan personal i undantagsfall hantera en liten summa kontanter efter överenskommelse.
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Ledsagning
Vi ser helst att närstående följer dig på bokade besök utanför boendet.
Utflytt
•
•
•
•
•

Sägs lägenheten upp mellan den 1:e och 15:e i månaden betalas hyra
fram till det sista datumet samma månad
Sägs lägenheten upp mellan den 15:e och 31:a i månaden betalas hyra
fram till den 15e månaden efter
Du som hyresgäst eller din närstående ansvarar för att lägenheten blir
tömd och flyttstädad
Om teknisk utrustning som tillhör verksamheten finns i lägenheten,
ska denna lämnas kvar, exemelvis larmknapp och tv-utrustning
Nycklar återlämnas till personalen på enheten.
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Synpunkter
Vi vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför är dina
synpunkter viktiga för oss. Du kan lämna synpunkter via
Sunne kommuns e-tjänst.
Synpunkter kan lämnas digitalt på sunne.se.

Kontaktuppgifter Brogården
Enhetschef
Enhetschef
Sjuksköterska
Sjuksköterska
Björkliden
Lönnebo
Björkhagen
Ekbacken
Lindåsen
Lyckebo
Junibacken
Nattpersonalen

0565-163 77
0565-163 05
0565-163 02
0565-163 07
0565-163 08
0565-163 09
0565-163 10
0565-163 15
0565-163 11
0565-163 12
0565-163 13
0565-163 20

