
    

 

 
Äldreförvaltningen 
Sundbyberg 
Ledningssystem 

LRU3.2 
Dokumentnamn 

Rutin vid Flytt till äldreboende 
 

Huvudprocess 

Kärn 
Verksamhetsprocess 

MYE, PLUPP, 
SÄBO 

Delprocess 

Boende-
samordning 

Enhet 

Myndighetsenheten, 
planering & uppföljning samt 
äldreboenden  

Fastställd av/dokumentansvarig 

Myndighetschef & 
kvalitetsombud 

Fastställd datum 

2015-06-02 
Reviderad datum 

2021-04-26 
Version 

9 
Sida  

Sida 1 av 4  

Syfte  
Syftet med denna rutin är att klargöra ansvarsfördelningen för boendesamordnaren, 
biståndshandläggaren och äldreboendet vid en kunds flytt till äldreboende, samt 
säkerställa en likartad handläggning då en kund ska flytta in på äldreboende. 
 

Omfattning  
Rutinen omfattar myndighetsenheten, planering och uppföljningsenheten samt 
äldreboenden (egen regi, LOV och LOU), Äldreförvaltningen. 
 

Ansvar  
Myndighetschef, enhetschef för planering och uppföljningsenheten samt 
enhetschefer på äldreboenden ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.  
Biståndshandläggare, avgiftshandläggare och personal på äldreboendena ansvarar för 
att rutinen följs. 
 

Tillvägagångssätt 
När en kund fått bifall på sin ansökan ska följande handläggningsstruktur följas: 
 
Biståndshandläggarna lägger själva in kunder med bifall om äldreboende och 
hemtjänstinsatser i äldreboende, på väntelista i boendemodulen i Treserva. 
Hemtjänstinsatser i äldreboende ska vara ett enskilt beslut. 
 
Biståndshandläggaren ansvarar för att kommunicera beslutet muntligt och skriftligt 
till kunden. Biståndshandläggaren ansvarar för att skicka med aktuell avgiftsbroschyr 
för information om taxor och avgifter på äldreboende samt informationsbroschyren 
för kunder som ansöker om/har beviljats plats på äldreboende (bilaga). 
 
Ledig bostad 
Boendesamordnaren väljer ut kunden med störst behov av äldreboende från 
väntelistan och ringer därefter kunden och/eller dennes anhörig/god man samt 
sänder lägenhetsvisning per post. Muntlig och information om avgifter ges. 
Boendesamordnaren meddelar ansvarig handläggare och aktuellt äldreboende i 
Treserva där dokumentet går att finna. 
 
OBS! Efter att kunden har fått ett erbjudande har kunden max 3 arbetsdagar på sig 
att tacka JA. Efter ”Ja tack” har kunden 5 arbetsdagar på sig att flytta in. 
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När kunden svarat JA 
Boendesamordnaren skickar JA-tack och uppdrag via Treserva till äldreboendet, 
samt meddelar ansvarig biståndshandläggare att kunden tackat ja. 
Biståndshandläggaren har ansvaret över ärendet fram till dess att kunden flyttat in. 
Boendesamordnaren meddelar biståndshandläggaren när kunden flyttat in samt 
byter handläggare på ärendet och registrerar nya vistelseadressen i Treserva.  
  
Ansvarig biståndshandläggare ger den fysiska akten till boendesamordnaren som 
lägger akten där akter som inväntar kontrakt förvaras (gäller ej LOV-boenden som 
själva upprättar kontrakten, dessa läggs direkt i boendesamordnarens aktskåp). 
Akten ska vara rensad på onödig information. Biståndshandläggaren ansvarar för att 
avsluta insatser i Treserva och Phoniro samt ta bort ej verkställda insatser i Treserva. 
 
OBS! Om en kund från annan kommun beviljats äldreboende i Sundbyberg och har 
pågående insatser i folkbokföringskommunen är det viktigt att biståndshandläggaren 
i Sundbyberg som handlagt ärendet informerar ansvarig biståndshandläggare i 
folkbokföringskommunen att kunden beviljats äldreboende i Sundbyberg.  
 
Kontrakt (gäller utförarenheten i egen regi och LOU) 
När kunden flyttat in på äldreboendet upprättar boendesamordnaren kontrakt i 
Treserva samt informerar avgiftshandläggaren om upprättat kontrakt och 
inflyttningsdatum. Två exemplar av kontraktet skrivs ut och lämnas för underskrift 
till chefen för myndighetsenheten. När kontrakten signerats av myndighetschefen 
skickas dessa till kunden eller anhörig/god man för underskrift. När kontrakt kommit 
åter påskrivet, läggs kontraktet i akten och akten flyttas till aktskåp för äldreboende.  
 
Avgiftshandläggaren handlägger hyresbefrielser samt sänder avgiftsbeslut. 
Vid extern boendeplacering finns det ett särskilt avtal som ska tecknas. Se 
avtalsmallen i ref.dok. 
 
När kunden svarar NEJ 
Boendesamordnaren informerar äldreboendet och ansvarig biståndshandläggare om 
Nej-tack via Treserva. Om kunden som tilldelats en plats på äldreboende tackar nej 
till två erbjudanden, ska en blankett om återtagande av ansökan skickas till personen 
samt ett brev som förklarar varför. Blankett för återtagande av plats på äldreboende 
finns i Treserva som eget dokument (tryck på Nytt dokument). 
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När kunden flyttar in 
Äldreboendets ansvar 
Samma dag som kunden flyttar in ska ansvarig sjuksköterska på det aktuella 
äldreboendet verkställa insatserna i verksamhetssystemet Treserva (startdatum 
samma dag den enskilde flyttat in). Sjuksköterskan ska även sända ett meddelande i 
Treserva om att kunden flyttat in, till boendesamordnaren samt avgiftshandläggaren. 

 
Äldreboendet ansvarar för att en genomförandeplan upprättas inom fyra veckor från 
det att kunden flyttat in. När genomförandeplanen är klar skrivskyddas denna och 
går då per automatik till Documenta där boendesamordnare kan läsa denna. 
Personalen på äldreboendet som upprättat genomförandeplanen ska skicka ett 
meddelande i Treserva till boendesamordnare att genomförandeplanen är klar 
(använd sändlista ”boendesamordnare”). 
 
Uppföljning 
Hänvisning sker till ”Rutin för individuppföljning på äldreboende”.  
 
När kunden avlider eller flyttar 
Äldreboendets ansvar 
Verksamhetschef/teamchef/sjuksköterska på äldreboendet sänder meddelande i 
Treserva senast dagen efter händelsedatum till boendesamordnaren samt 
avgiftshandläggaren. Om kunden avled på sjukhus, meddela datum när kunden åkte 
till sjukhuset (detta för att avgiftshandläggaren ska ta bort avgift för mat och omsorg 
under de dagarna när slutfakturan görs). Meddelandet ska innehålla: Namn, 
personnummer, den dag kunden avled eller flyttade ut samt lägenhetsnummer. 

 
Ansvarig HSL-personal avslutar deras vårdåtaganden i Treserva. 
 
Om kunden saknar anhörig eller haft god man vars uppdrag upphört i samband med 
dödsfallet, ska äldreboendet informera dödsbohandläggare i kommunen vars 
uppdrag att påbörja efterforskningar startar. Vid behov förvaltar 
dödsbohandläggaren provisoriskt dödsboet till dess att överlämning kan ske till 
anhöriga eller allmänna arvsfonden och kammarkollegiet som blir dödsbodelägare.  
Kontakta kommunlokaler angående besiktning av lägenheten. 
Inom två dagar tala med anhörig/god man om lägenheten får visas, trots att den ej är 
utflyttad samt höra vilken dag de är klarar med tömning och städning.  
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Meddela om lägenheten kan visas via meddelande funktionen i Treserva till 
boendesamordnaren samt till avgiftshandläggaren. 

 
Om lägenheten är i behov av reparation, skriv det i meddelandefunktionen samt 
meddela när den är färdigreparerad. 
 
Äldreboendet ansvarar för att säng finns, då en ny kund ska anvisas plats. 
  

Äldreboendet meddelar boendesamordnaren datum för när lägenheten är slutstädad 
(viktigt eftersom det ligger till grund för debiteringen). 
 
Äldreboendets ansvar när en boende är inskriven på sjukhus 
Egen regi: Ansvarig sjuksköterska på respektive boende ansvarar för ärendegången i 
Webcare när en kund är inskriven på sjukhus. 

 
Vårdplaneraren i kommunen ansvarar för att dokumentera ärendegången i Webcare. 
Ansvarig sjuksköterska på respektive hus har dock ansvaret för alla åtgärder. 
 
Boendesamordnarens samt avgiftshandläggarens ansvar: Boendesamordnaren avslutar 
ärendet i Treserva. Avgiftshandläggaren gör en slutfaktura. 
 

Utrustning 
Ej aktuellt. 
 

Referenser 
Ej aktuellt. 
 

Referensdokument 
- Avtalsmall för köp av extern boendeplats 
 

Bilaga 
- Information till dig som ansöker om/beviljats plats på SÄBO 


