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INFORMATION OM
TRYGGHETSBOENDE
Trygghetsboenden skall ge möjlighet till ett självständigare liv med
närhet till gemenskap för personer med ett varaktigt behov av en
sådan boendeform.
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 biståndshandläggare.
Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen har anvisningsrätten till lägenheterna.
VAR FINNS TRYGGHETSBOENDEN?
Lägenheter i trygghetsboenden finns på
• Brunnsgatan 3 Alingsås, i närområdet till Brunnsgården
• Badhusvägen 2 Alingsås, nära Tuvegården
• Noltorps Centrum 8 Alingsås, inom Hagagården
• Centrumgatan 3 Sollebrunn, inom Bjärkegården
I Alingsåshems informationsblad Bofakta kan du läsa mer om hyror, lägenhetsstorlek, läge mm.
VAD KAN MAN FÅ HJÄLP MED I ETT TRYGGHETSBOENDE?
I ett trygghetsboende har du rätt att söka samma kommunala hjälpinsatser som i det egna hemmet, tex.
hjälp från hemtjänst, kvälls- och nattpatrull. Du får trygghetslarm om du önskar.
Trygghetsboenden har ingen personalbemanning dygnet runt. Skulle du få behov av omfattande hemtjänst
och hemsjukvård har du rätt att söka särskilt boende genom kommunens biståndshandläggare.
Lägenheterna ligger så att du har nära till allmän samhällsservice. Vem kan söka trygghetsboende? Du som
fyllt 65 år och är folkbokförd i Alingsås kommun tillhör den grupp som kan erbjudas trygghetsboende.
Följande saker tar kommunen hänsyn till anvisning av bostaden:
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• Behov av ett tryggare boende
• Behov av en mer tillgänglig bostad
• Behov av att bryta isolering
• Behovet ska bedömas som varaktigt
HUR ANMÄLER JAG INTRESSE FÖR TRYGGHETSBOENDE?
Är du intresserad av en lägenhet i trygghetsboende så kontaktar du Alingsåshem för att få en blankett om
intresseanmälan hemskickad. Du kan också skriva ut blanketten själv från Alingsåshems hemsida.
KRITERIER FÖR ATT STÄLLA SIG I KÖN FÖR TRYGGHETSBOENDE
•

•

•

Du som söker ska ha fyllt 65 år och vara folkbokförd i Alingsås kommun.
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
räcker det att du ringer Kundservice eller besöker vår kundmottagning.
Sökande får tacka ner 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.

MER INFORMATION
Mer information om Alingsåshem och de typer av boenden som vi kan erbjuda hittar du på
www.alingsashem.se
Information om Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen hittar du på
www.alingsas.se

