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Trygghetsboenden ska ge möjlighet till ett självständigare liv med 
närhet till gemenskap för personer med ett varaktigt behov av en sådan 
boendeform.
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Information om trygghetsboende

Vad är ett trygghetsboende?
Ett trygghetsboende är en hyresrättslägenhet med närhet till service och gemenskap. Lägenheterna 
har god fysisk tillgänglighet och ligger i trygga omgivningar.

Lägenheterna förmedlas av Alingsåshem. Trygghetsboende kräver inget beslut från biståndshandläg-
gare. Vård- och omsorgsförvaltningen har anvisningsrätten till lägenheterna.

Vad kan du få hjälp med i ett trygghetsboende?
I ett trygghetsboende har du rätt att söka samma kommunala hjälpinsatser som i det egna hemmet, till 
exempel trygghetslarm eller hemtjänst.

Trygghetsboenden har ingen personalbemanning dygnet runt. Skulle du få behov av omfattande hem-
tjänst och hemsjukvård har du rätt att söka särskilt boende genom kommunens biståndshandläggare.  

Lägenheterna ligger så att du har nära till allmän samhällsservice. 

Att söka trygghetsboende
Du som fyllt 65 år och är folkbokförd i Alingsås kommun kan ställa dig i kön för trygghetsboende.

• Som sökande ska du uppdatera din intressanmälan minst en gång var 12:e månad för att fortsätta
vara aktuell för ett erbjudande och behålla din plats i kön. För att uppdatera intresseanmälan
ringer du Alingsåshems kundservice eller besöker vår kundmottagning.

• Sökande får tacka nej till ett (1) erbjudande efter visning. Tackar du nej efter ytterligare en visning
innebär det att du stryks från trygghetsboendekön och får börja om med nytt datum.

Följande saker tar kommunen hänsyn till anvisning av bostaden: 
• Behov av ett tryggare boende.
• Behov av en mer tillgänglig bostad.
• Behov av att bryta isolering.
• Behovet ska bedömas som varaktigt.
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Våra trygghetsboenden

Hagabo, Noltorps Centrum 6 
Lägenhetsstorlek: 1 rum och kök  
Yta: 39-42 kvm 
Hyra: 4 788 – 5 153 kronor/månad. Värme, varmvatten ingår, el tillkommer.

Lägenhetsstorlek: 2 rum och kök  
Yta: 58-59 kvm  
Hyra: 7 105 – 7 228  kronor/månad. Värme, varmvatten ingår, el tillkommer.

Brunnbo, Brunnsgatan 3 
Lägenhetstorlek: 2 rum och kokvrå
Yta: 51-62 kvm  
Hyra: 6 445 – 7 629 kronor/månad. Värme, varmvatten och el ingår.

Lägenhetstorlek: 2 rum och kök  
Yta: 62 kvm  
Hyra: 7 261 kronor/månad. Värme, varmvatten och el ingår.

Lägenhetstorlek: 3 rum och kök  
Yta: 75 kvm  
Hyra: 8 732 – 9 103 kronor/månad. Värme, varmvatten och el ingår. 

Tuvebo, Badhusvägen 2 D 
Lägenhetstorlek: 2 rum och kök, öppen planlösning  
Yta: 54 kvm  
Hyra: 6 617 – 6 685  kronor/månad. Värme, varmvatten och el ingår.

Lägenhetstorlek: 2 rum och kök  
Yta: 65 kvm  
Hyra: 7 987 kronor/månad. Värme, varmvatten och el ingår.

Bjärkebo, Centrumgatan 3 C
Lägenhetstorlek: 2 rum och kokvrå  
Yta: 51 kvm  
Hyra: 6 585 kronor/månad. Värme, varmvatten och el ingår.

För information om Afzelii trygghetsboende, kontakta vård- och omsorgsförvaltningen 
på telefon 0322-61 69 87.

Alingsåshem har fyra olika trygghetsboenden. 
Hyrorna avser 2023 års nivå.



Ansökan ska lämnas eller postas till Alingsåshem. Se postadress på föregående sida.
Ansökan om trygghetsboende

Avtal nr.  _______________

Objekt    _______________
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Telefon E-postadress

PersonnummerNamn

Sökande

PostnummerNuvarande adress Ort

Anhörig, namn:  _________________________    Telefon  _________________________Sökande

Vid kontakt, ring i första hand till:

Telefon E-postadress

Personnummer, medsökandeNamn, medsökande

Medsökande

PostnummerNuvarande adress Ort

Brunnbo

Hagabo

Tuvebo

Bjärkebo

2 rum och kokvrå (4 st)

Helst markplan Våningsplan oväsentligtEj markplan

Vård- och omsorgsförvaltningen tar hänsyn till bland annat följande vid anvisning av trygghetsboende:

Känner du oro i din nuvarande bostad?

Har du problem i din nuvarande bostad?

2 rum och kök (2 st) 3 rum och kök (2 st)

2 rum och kök (6 st)

1 rum och kök (5 st)

2 rum och kokvrå (11 st)

2 rum och kök med öppen planlösning (6 st)

2 rum och kök (30 st)

Genom namnteckning nedan intygar jag att inlämnade uppgifter är korrekta. Jag ger även tillåtelse till att 
Alingsåshem behandlar mina inlämnade personuppgifter enligt bifogad information om personuppgifts-
behandling. Jag godkänner samtidigt att vård- och omsorgsförvaltningen tar del av denna handling.

Nuvarande boende

Önskemål om boende

Anhörig, namn:  _________________________    Telefon  _________________________Sökande

Vid kontakt, ring i första hand till:

Ja

Ja

Nej

Nej

Namnteckning sökande

Namnteckning anhörig

Namnteckning medsökande

Namnteckning anhörig
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Personuppgiftsbehandling
Dataskyddsförordningen GDPR anger hur företag får behandla dina personuppgifter. Alingsåshem 
(556401-2374) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi gör 
själva, eller som annat företag gör på vårt uppdrag.

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt: 
dataskyddsombud@alingsashem.se

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är uppgifter eller information som kan användas för att identifiera dig eller 
information som kan härröras till dig. Det kan till exempel vara ditt namn, anhöriguppgifter eller 
kontaktuppgifter.

Hur samlar vi in och behandlar personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du registrerar 
dig i bostadskön. Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad eller lokal, när du sedan blir 
kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Vi behandlar också 
personuppgifter för anställda, inhyrda konsulter, kontaktpersoner hos hyresgäster som är företag, 
kontaktpersoner hos leverantörer eller samarbetspartners. För hyresgäst och anställd personal 
förekommer i vissa fall personnummer. Med stöd av skriftligt samtycke kan vi också behandla 
känsliga personuppgifter som hälsotillstånd, om detta innebär ett behov av anpassat boende. Alla 
personuppgifter behandlar vi legitimt utifrån vårt intresse av att upprätthålla affärsrelationer och 
kommunicera med dig som kund. 

I de fall du har tillgång till en tagg för att komma in i våra fastigheter som till exempel bostad 
eller tvättstuga, sparar vi ditt namn och loggning av din in- och utpassage i 14 dagar. Detta för 
att enbart vid felsökning eller eventuella störningsärenden kunna ta fram nödvändig information 
(artikel 6.1 f, GDPR). Eventuell kontroll av in- och utpassage utförs av ett fåtal behöriga anställda 
och alltid tillsammans med en behörig kollega.

Dina personuppgifter som hyresgäst sparas så länge du är kund hos oss fram till två år efter att 
ditt senaste avtal hos oss har avslutats. Bokföringsmaterial sparas i sju år enligt Arkivlagen och 
Bokföringslagen. Övriga kategoriers personuppgifter gallras utifrån gällande lagstiftning och 
bolagets dokumenthanteringsplan. Alingsåshem behandlar som huvudregel dina personuppgifter 
inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES (endast om vi har en 
laglig grund för överföringen).

Dina val och rättigheter
Alingsåshem omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive person-
uppgifter, som lämnas till Alingsåshem blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till 
den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte 
lämnas ut.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan en gång om året begära ett 
registerutdrag med dina personuppgifter. Om du inte har ett gällande avtal hos oss, utan bara står 
i en av våra köer, kan du när som helst välja att avregistrera dig från kön – att ”bli glömd”. I sam-
band med det upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och dina personuppgifter tas 
bort från vårt register. Observera att du då förlorar dina dittills samlade kö-poäng och vi har ingen 
möjlighet att digitalt återskapa dina uppgifter. Blankett med begäran om registerutdrag, informa-
tion, rättning eller avregistrering ska lämnas in personligen till Alingsåshem på Kristineholmsvägen 
12. Ta med din legitimation.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till vår 
tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten, 08-657 61 00, www.imy.se.


