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Hur kan jag ansöka
om hjälp och få mer
information?
Önskar du mer information
eller ansöka om insatser, kontakta ansvarig biståndshandläggare på biståndsenheten via
kommunens växel.

Kan jag överklaga
beslutet?

Tystnadsplikt
All personal som arbetar inom
äldreomsorgen har tystnadsplikt.
De får inte tala om för någon
utomstående vad du har berättat eller annat som de har fått
reda på när de arbetat tillsammans med dig.
Tystnadsplikt gäller även efter
anställningens slut.

Socialförvaltningen

Äldreomsorg i
Upplands-Bro

Du får ett skriftligt beslut på
din ansökan. Om du inte är
nöjd med beslutet kan du
överklaga.
Kontakta ansvarig biståndshandläggare för mer information.

Avgifter och taxor
Kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare för mer
information om avgifter och
taxor.

För personligt besök
boka tid med ansvarig biståndshandläggare
Adress: Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00
8 februari 2012
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Vilken hjälp kan jag
ansöka om?
Har du svårt att klara dina hushållssysslor eller din personliga
omvårdnad, kan du ansöka om
hjälp från kommunens äldreomsorg.
Äldreomsorgens biståndshandläggare utreder ditt hjälpbehov och
fattar beslut om insatser. De svarar också på frågor om hur ansökan går till.

Bostadsanpassning
Äldre personer med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att
möjliggöra kvarboende i nuvarande bostad.
Exempel på bostadsanpassning
kan vara att ta bort trösklar och
montering av hantag i badrummet.
För ansökan om bostadsanpassning, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen tfn: 08-581 690 00.

Färdtjänst
Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med bussar
och andra kollektiva färdmedel,
kan du ansöka om färdtjänst. För
ansökan om färdtjänst krävs läkarintyg.

Trygghetslarm
Trygghetslarm bidrar till att öka
tryggheten och möjligheten att bo
kvar hemma. Med trygghetslarm
kan du larma personal dygnet
runt om du behöver akut hjälp.
Trygghetslarmet kan beviljas till
äldre personer i ordinärt boende
och på servicehus.

Hemtjänst
Har du svårt att klara dagliga
sysslorna hemma på grund av
funktionsnedsättning eller sjukdom, kan du ansöka om hemtjänst.
Hemtjänst kan exempelvis vara
serviceinsatser som inköp, tvätt
och städning eller omvårdnadsinsatser som dusch, på- och avklädning. Du kan få hjälp och tillsyn
även kvälls och nattetid.
Du som är 75 år eller äldre kan
genom förenklad ansökan få
hjälp med vissa serviceinsatser,
utan att det behöver göras en sedvanlig utredning och hembesök.

Ledsagning
Om du saknar ett socialt nätverk
och har svårt att ta dig till aktiviteter utanför det egna hemmet kan
du ansöka om ledsagning.

Dagverksamhet för per- Boende i servicehus
soner med demenssjuk- Du som har stort omvårdnadsbehov och har svårt att klara
dom
Har du behov av aktivering och
stöd för att kunna bo kvar hemma, kan du ansöka om dagverksamhet. Dagverksamheten kan
även vara en hjälp som avlastning
för anhörigvårdare.

Korttidsvård
Om du under en begränsad tid
inte kan bo i ditt eget hem, eller
om din anhörigvårdare behöver
avlastning, kan du ansöka om
korttidsvård med heldygnsomsorg
inom särskilt boende.

Trygghetsboende
Du som är 70 år eller äldre kan
ställa dig i kön för trygghetsboende, utan biståndsbedömning. Du
kan flytta in till trygghetsboende
när du är 75 år. Upplands-Brohus
ansvarar för trygghetsboende.
Telefon: 08 562 487 00.

Avgiftsfri anhörigavlösning
Du som vårdar en anhörig i hemmet kan ansöka om avgiftsfri anhörigavlastning. Detta förutsätter
att du bor tillsammans med den
du vårdar.

vardagen trots hemtjänstinsatser och trygghetslarm, kan
ansöka om boende i servicehus.

I servicehuset får du egen lägenhet med hyreskontrakt och
tillgång till hemsjukvård.
Hemhjälp och trygghetslarm
i servicehus ska du ansöka
separat hos kommunens biståndshandläggare.

Äldreboende med
heldygnsomsorg
Har du omfattande omvårdnadsbehov vilket inte kan tillgodoses i ordinärt boende, kan
du ansöka om äldreboende
med heldygnsomsorg.
På äldreboendet får du tillgång till hemsjukvård och personal dygnet runt. Lägenheterna är handikappanpassade.
Service- och omvårdnadsinsatser ingår i boendet och erbjuds utifrån behov. I äldreboendet ingår alla måltider som
serveras i den gemensamma
matsalen eller i den egna lägenheten efter önskemål. Det
finns gemenskap och aktiviteter i äldreboenden..

