Bo bra som äldre.
I Örebro kommun finns flera olika typer av bostäder för dig som är äldre

orebro.se/boendeforaldre
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Här i Örebro kommun finns flera olika
typer av bostäder för dig som är äldre;
seniorbostäder, trygghetsbostäder och
vård- och omsorgsboenden.

Seniorbostad
Seniorbostäder är vanliga lägenheter avsedda
för dig som är äldre, ofta med en undre ålders
gräns på 55 år. De finns i flerbostadshus och hyrs
ut direkt av fastighetsägaren eller via en bostads
rättsförening.

Seniorbostäderna kan vara samlade i en och samma
trappuppgång eller vara alla lägenheter i ett flerbostadshus. I anslutning till de flesta seniorbostäder
finns gemensamma lokaler för samvaro. På vissa finns
även lunchservering och anställd personal för extra
stöd och trygghet.
Det kommunala bostadsbolaget ÖBO äger flera senior
boenden, andra ägs av stiftelser, bostadsrättsföreningar
eller privata fastighetsägare.
Du som bor i seniorbostad kan ansökan om trygghetslarm hos kommunen. Du kan även ansöka

om service och omsorg i hemmet (hemtjänst) och
lunchlåda. Läs mer på orebro.se/valfrihet eller ring
Servicecenter, så berättar vi mer.

ANSÖKAN
Seniorbostäder hyrs ut direkt av fastighets
ägaren. Vill du veta mer om någon senior
bostad eller ansöka om en lägenhet,
kontakta fastighetsägaren.
På orebro.se/boendeforaldre finns en karta
över seniorbostäder och kontaktuppgifter
till hyresvärdarna.
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Trygghetsbostad
Örebro kommun erbjuder trygghetsbostäder.
Det är lägenheter för dig som är 75 år eller äldre.
Du kan ställa dig i kö från det år du fyller 70.

Alla trygghetsbostäder erbjuder lunchservering och
gemensamhetslokaler. Det finns aktivitetsvärdar
på boendet. Du har möjlighet att delta i dagliga
aktiviteter och social samvaro.
Du som bor i trygghetsbostad kan ansöka om trygghetslarm hos kommunen. Du kan även ansöka om service och omsorg i hemmet (hemtjänst) och lunchlåda.
Läs mer på orebro.se/valfrihet eller ring
Servicecenter, så berättar vi mer.

ANSÖKAN
Du kan ansöka om trygghetsbostad
direkt på orebro.se/boendeforaldre eller
ladda ner ansökningsblanketten. Du kan även
kontakta Servicecenter för att få blanketten
hemskickad.
Se en karta över alla trygghetsbostäder på
orebro.se/boendeforaldre eller ring
Servicecenter, så berättar vi mer.
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är till för dig som
inte kan få den vård och omsorg du behöver
i ditt hem, du kan då ansöka om vård- och
omsorgsboende. Det kan vara både vård
boende och demensboende.

I Örebro finns både kommunala och privata vårdoch omsorgsboenden. Här erbjuds omvårdnad, mat,
service och aktiviteter utifrån vad du behöver. Vi tillhandahåller även vård- och omsorg på teckenspråk på
ett av våra boenden Karslundsgården och profilerade
finskspråkiga platser finns på Löwenhjelmska huset.
Målet är att du ska kunna leva ditt liv som du vill.

Ansökan och
biståndsbedömning
För att ansöka om vård- och omsorgsboende ringer
du Servicecenter och ber att få prata med en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren kommer att vilja
träffa dig i ditt hem för att göra en utredning. Det är
för att få veta vad du behöver hjälp med och bedöma
hur dina behov kan tillgodoses. En sjuksköterska och
en arbetsterapeut kan också vara med. Dina anhöriga
får gärna vara med vid besöket.

Skriftligt besked
Efter utredningen får du ett skriftligt beslut. Är beslutet
att du behöver vård- och omsorgsboende placeras du
på väntelista. Om du får avslag på din ansökan kan
du överklaga beslutet. Vänd dig till din biståndshand
läggare om du vill ha hjälp att överklaga.

Önskemål och inflyttning
Du har möjlighet att önska var du vill bo. Om vi inte
har en ledig lägenhet på det vård- och omsorgsboende
du önskat kommer du att erbjudas ett annat boende.
Om du flyttar till ett boende som inte är ditt förstahandsval, finns möjligheten att byta när det blir en
lägenhet ledig.
Väntetiden för att få en lägenhet kan vara upp till tre
månader. När en lämplig lägenhet blir ledig i ett vårdoch omsorgsboende kontaktas du av en boendesamordnare. Du kontaktar själv boendet för visning.
Du lämnar besked inom tre dagar och flyttar in inom
åtta dagar, räknat från den dagen du blev erbjuden
lägenheten.

Parboende
Du har rätt att fortsätta bo tillsammans med din
partner i ett vård- och omsorgsboende. Det gäller
även om bara en av er har behov av plats på vård- och
omsorgsboende. Det finns även andra möjligheter för
er att fortsätta ha en gemensam vardag, om ni väljer att
inte bo tillsammans på ett vård- och omsorgsboende.
Kontakta Servicecenter, så berättar vi mer.

Vissa boenden har olika inriktningar på
t.ex. kortidsvård, specialboende demens,
palliativa platser och teknik.
Se karta över alla vård- och omsorgsboenden
och läs mer om vad de enskilda boendena har
att erbjuda på orebro.se/boendeforaldre eller
ring Servicecenter, så berättar vi mer.
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Avgifter vid olika
boendeformer?
Seniorbostad
Du som bor i en seniorbostad betalar hyra för din
lägenhet till hyresvärden. Om du har trygghetslarm,
lunchlåda eller service och omsorg i hemmet (hemtjänst) betalar du separat avgift för det.

Trygghetsbostad
Du som bor i en trygghetsbostad betalar hyra för
lägenheten till Örebro kommun. Om du har trygghetslarm, lunchlåda eller service och omsorg i hemmet
(hemtjänst) betalar du separat avgift för det.

Vård- och omsorgsboende
Du som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra
för lägenheten, avgift för mat samt en avgift för vård
och omsorg.
Hyran varierar mellan olika vård- och omsorgs
boenden. I avgiften för mat ingår frukost, lunch,
middag, mellanmål och fika. Vård- och omsorgs
avgiften beräknas utifrån din inkomst och din hyra.
Om du lämnar in dina inkomstuppgifter beräknar vi
din vård- och omsorgsavgift utifrån dina uppgifter.
Väljer du att inte lämna in dina inkomstuppgifter får
då betala den högsta avgiften enligt gällande taxa.

Du får ett skriftligt beslut om din avgift. Avgiften
gäller vanligtvis tills vidare. Du är skyldig att meddela om uppgifterna som avgiften grundas på ändras.
Har du nyligen lämnat in dina inkomstuppgifter
behöver du inte lämna in en ny blankett när du fått
plats på ett vård-och omsorgsboende
Om du får dubbla boendekostnader i samband med att
du flyttar till ett vård- och omsorgsboende kan du ansöka om sänkt omsorgsavgift i maximalt tre månader.
Din tidigare bostad ska vara uppsagd eller lämnad till
försäljning och du behöver bifoga underlag på det ihop
med din ansökan. Om din partner bor kvar i den gamla
bostaden kan du inte bli beviljad sänkt vård- och
omsorgsavgift.

Aktuell taxa och avgifter
På orebro.se/avgifter-vardomsorg kan du läsa
aktuell taxa, där ser du avgifter och matpriser.
Hyresavgifter varierar mellan olika boenden.
Kontakta respektive hyresvärd för information.

Mer information och blanketter för att lämna
inkomstuppgift eller ansöka om reducerad
avgift finner du på orebro.se/boendeforaldre
eller ring Servicecenter så berättar vi mer.
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Vi vill veta vad du tycker
Örebro kommun vill förenkla din vardag.
På orebro.se kan du ge beröm eller
komma med synpunkter och förslag. Dina
synpunkter är viktiga för oss, det hjälper oss
att utvecklas och bli bättre.
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Fråga oss!

019-21 10 00

Välkommen att kontakta Servicecenter med dina frågor och
funderingar. Vi kan till exempel hjälpa dig med ansökningar
direkt på orebro.se eller via pappersblankett.

Örebro kommun
Servicecenter
019-21 10 00
orebro.se/boendeforaldre
2020
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