HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN

INFORMATION I SAMBAND MED ANSÖKAN OM SÄRSKILT BOENDE
Du som har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, som inte kan tillgodoses på
annat sätt, kan beviljas en plats på äldreboende.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas inom särskilt boende. Du har därför rätt att välja
boende och vänta tills plats kan erbjudas enligt nedanstående val. Om du vill avstå från att
välja erbjuds det boendet som vid det aktuella tillfället är tillgängligt (ickevalsalternativ/
ospecificerat). Undantag från LOV gäller för personer som vistas på sjukhus/korttidsboende.
Presentation och kontaktuppgifter för samtliga valbara boenden finns på kommunens
hemsida, www.halmstad.se

Tilldelning av boende
Kommunens boendesamordnare erbjuder ledig plats. Boendesamordnaren kontaktas via
035-13 70 00. Du som har beviljats äldreboende kan få ett erbjudande om plats dagen
efter beslutet men väntetiden kan också bli längre. Det är inte möjligt att på förhand ange
exakt väntetid.
Kontakta din biståndshandläggare omgående om du vill ändra val av boende eller vid
förändrade förhållanden t ex om din situation förändras under väntetiden och du
accepterar boenden som inte angetts ovan.
Ordinärt boende:
Svar lämnas senast dagen efter visning till enhetschef på boendet alt. boendesamordnare.

Sjukhus eller korttidsboende
Om du vistas på sjukhus eller korttidsboende har du inte möjlighet att stanna kvar i
väntan på valt särskilt boende utan kommer att tilldelas tillgänglig plats.
In- och utflyttning
In- och utflyttningar ska ske utan dröjsmål, i regel inom 7 dygn. Om flytten sker med kort
varsel går det bra att komplettera med personliga tillhörigheter och möbler senare.
Personal från boendet lämnar information om praktiska frågor, hyresfrågor m.m. Avgift
på särskilt boende utgår för omvårdnad och service, kostnader för måltider samt hyra.
Vid inflyttning avslutar biståndshandläggare tidigare insatser. t ex hemtjänst,
dagverksamhet osv. Obs! Kontakta trygghetslarmet för återlämning via 035-13 70 00.
Du har rätt att byta till annat boende. Kontakta i så fall boendesamordnaren
Du har alltid rätt att när som helst avsluta ditt ärende/dra tillbaka ansökan om
äldreboende.
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Nedan presenteras valbara särskilda boenden i Halmstads kommun.
Äldreboende: Frennarp, Harplinge, Kattegatt, Krusbäret
Attendo Nissastrand, Attendo Nissabogatan / Westerbergsgatan, Norlandia Fyllinge
Oskarström, Pålsbo, Slottsparken, Sofieberg, Vallås, Vardaga Villa Hertig Knut
Äldreboenden med demensenhet: Dalsbo, Frennarp, Harplinge, Kattegatt, Attendo
Nissastrand, Attendo Nissabogatan / Westerbergsgatan, Norlandia Fyllinge, Oskarström
Pålsbo, Slottsparken, Sofieberg, Vallås, Vardaga Villa Hertig Knut

 Valfrihetssystem

Jag väljer följande boenden:

____________________________________________________
och begär att senarelägga verkställigheten i väntan på att önskat
boende kan erbjudas.



Ickeval/
Boendet som vid det aktuella tillfället är tillgängligt.
ospecificerat
Kontaktuppgifter: Följande person får för min räkning tacka ja eller avböja erbjudna boenden
(ange namn och telefonnummer samt ev. mejladress):

Undertecknad har tagit del av ovanstående information.
Personnummer:

Ort och datum:

Namn (sökande)

Namn (företrädare)

Underskrift

Underskrift

Adress (sökande)

Information om behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att registreras, behandlas och hanteras i kommunens datasystem i enlighet med GDPR.
Mer information hittar du på kommunens hemsida www.halmstad.se. Frågor besvaras även av kommunens dataskyddsombud
som nås via Halmstad direkt tel:035-13 70 00 eller via direkt@halmstad.se

Ifylld blankett skickas till:
Halmstads kommun Hemvårdsförvaltningen, Myndighetsenheten, Box 271, 301 07 Halmstad

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

HALMSTADS KOMMUN
Box 153

HALMSTADS KOMMUN
Kyrkogatan 5

035-13 70 00

direkt@halmstad.se

301 05 Halmstad

302 42 Halmstad
Webbplats

Organisationsnr: 212000-1215

www.halmstad.se
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