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Information till dig som ansöker om eller har beviljats 
plats på äldreboende  

Vem kan beviljas plats på äldreboende? 
Du kan beviljas plats på ett äldreboende om du har ett omfattande och 

varaktigt behov av omvårdnad som inte kan tillgodoses med hemtjänst. 

Med omfattande omvårdnadsbehov menas behov av kontinuerliga 

hjälpinsatser dygnet runt för att klara din dagliga livsföring. Dina behov 

kan vara både fysiska och psykiska. Det är ditt behov av omvårdnad som 

avgör om du beviljas plats på ett äldreboende. 

Hur ansöker jag om plats på äldreboende? 
Du vänder dig till äldreförvaltningen i Sundbybergs stad. En 

biståndshandläggare tar emot din ansökan och utreder ditt behov. 

Därefter fattar handläggaren ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. 

Om du beviljas plats på ett äldreboende ska äldreförvaltningen erbjuda 

dig en plats så fort som möjligt. Det innebär att du ska vara beredd att 

flytta omgående. 

Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet 

till äldreförvaltningen i Sundbybergs stad. Om äldreförvaltningen inte 

omprövar sitt beslut skickas det vidare till Förvaltningsrätten i 

Stockholm för prövning. Om du får avslag på din ansökan får du 

samtidigt information om hur du överklagar. Din biståndshandläggare 

kan också hjälpa dig. 

Hur fördelas platserna? 
Om det skulle bli platsbrist på äldreboenden erbjuder vi i första hand 

plats till de personer som vi bedömer har störst omsorgsbehov. Det kan 

till exempel vara någon som har en svår social situation, är 

utskrivningsklar från sjukhus eller vistas på en korttidsplats.  

Äldreförvaltningens boendesamordnare, tillsammans med respektive 

biståndshandläggare, gör en bedömning och prioritering i varje enskild 

situation. Det kan därför vara olika saker som avgör vem som har störst 
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omvårdnadsbehov. Om mer än en person har samma behov utgår vi 

från beslutsdatumet. 

Vad händer när jag får besked om ledig plats? 
 Du får besked om ledig plats av boendesamordnaren eller din 

biståndshandläggare. Du får också skriftlig information skickad 

hem till dig. 

 Du eller en närstående kontaktar därefter äldreboendet för att 

boka en tid så att du kan titta på bostaden. 

 Senast tre vardagar efter datumet för erbjudandet ska du 

lämna besked om du vill tacka ja till platsen eller inte. Du ska 

lämna beskedet både till verksamhetschefen eller annan ansvarig 

på boendet, och till äldreförvaltningens boendesamordnare. 

 Tänk på att om du erbjuds plats men tackar nej två gånger 

kommer ditt biståndsbeslut att omprövas. Då görs också en ny 

behovsprövning. 

Att välja äldreboende 
I Sundbyberg gäller lagen om valfrihetssystem (LOV) för äldreboenden. 

Det innebär att du kan välja mellan de äldreboenden som ingår i 

stadens valfrihetssystem. Du som har beviljats plats på ett äldreboende 

får information av din biståndshandläggare om vilka äldreboenden du 

kan välja mellan. Du kan läsa mer om de boenden som ingår i 

valfrihetssystemet på stadens hemsida under ”Hitta och jämför service”. 

Om du väljer ett äldreboende som inte har någon ledig plats erbjuds du 

plats på ett annat äldreboende medan du väntar. När det finns en ledig 

plats på det äldreboende du önskat får du ett erbjudande om att flytta 

dit. 

Vistelse på korttidsplats eller sjukhus 
Har du beviljats plats på ett äldreboende och vistas på sjukhus eller 

korttidsplats måste du acceptera det första erbjudandet om äldreboende 

som du får. Om det inte finns en ledig plats på det äldreboende du 

önskat kan du alltså inte välja att vänta kvar på sjukhuset eller 

korttidsplatsen. Däremot får du ett erbjudande om att flytta till det 

boende du önskat när det finns lediga platser där. 
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Att flytta till äldreboende 
Att behöva flytta till ett äldreboende och inte kunna bo kvar hemma 

innebär en stor omställning. Därför underlättar det om du tillsammans 

med till exempel en närstående börjar förbereda flytten så långt det är 

möjligt. Du som har beviljats plats på ett äldreboende kan få erbjudande 

om plats redan dagen efter beslutet, men väntetiden kan också bli 

längre.  

Inflyttning 
Du flyttar in så snart bostaden är inflyttningsklar. Det ska ske senast 5 

vardagar efter att du tackat ja till din plats. 

Alla äldreboenden tillhandahåller madrass och säng. Allt annat tar du 

med dig själv. Om du inte kan flytta in med ditt bohag direkt kan du ta 

med dig det nödvändigaste, som sängkläder, handdukar, hygienartiklar 

och gångkläder. Du kan bo in dig och göra det hemtrevligt allt eftersom. 

Om du har insatser från hemtjänst och dagverksamhet avslutar 

biståndshandläggaren dem. Du lämnar tillbaka trygghetslarmet och får 

då tillbaka dina nycklar. I och med det avslutas trygghetslarmet. 

Kontraktsskrivning 
 Du tecknar ett hyreskontrakt när du flyttat in på äldreboendet i 

Sundbybergs stads egen regi eller entreprenad.  

 Äldreförvaltningen upprättar kontraktet i två likadana exemplar. 

Du skriver under båda kontrakten och skickar tillbaka det ena till 

äldreförvaltningen. 

 Flyttar du in på ett äldreboende som Sundbybergs stad har LOV-

avtal med, så tecknar du kontrakt direkt med respektive företag. 

Vad kostar det? 
Förutom hyra betalar du för omvårdnad, mat (heldygn) och 

servicepaket (toalettpapper, tvättmedel eller liknande). Hur mycket du 

ska betala för omvårdnaden beror på din inkomst av tjänst, pension och 

kapital. Kontakta gärna avgiftshandläggaren på äldreförvaltningen för 

mer information om avgifter, tfn: 08-706 88 07. 

 


