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Riktlinjer för uthyrning av trygghetslägenhet på Lindhem
Inom trygghetsbostäderna på Marklundavägen (Lindhem) finns en liten lägenhet som
endast är ca 25 m². Eftersom den är så pass liten så är det svårt att hyra ut denna som
permanent trygghetsbostad. Givetvis är detta dock målet och om någon visar intresse för
att hyra den är det som gäller i första hand. För att ändå hitta användningsområde för
lägenheten gäller följande:
Lägenheten kan användas till:
•

”prova-på- boende” inför beslut om att hyra annan trygghetsbostad

•

korttidsuthyrning till vårdtagare som har hemtjänst och som tillfälligtvis behöver
annat boende tex då ordinarie bostad renoveras/repareras eller då andra
omständigheter på verkar tillgängligheten i det ordinära boendet.

•

korttidsuthyrning till personer i ordinärt boende som tillfälligt upplever stor
otrygghet eller isolering, t ex vid make/makas bortgång, inbrott i den egna
lägenheten eller efter upplevelse av annan våldshändelse

Uthyrningen av lägenheten är inte en biståndsbedömd insats och lägenheten kan inte
användas till biståndsbedömd korttidsvård (behov av personal dygnet runt). Personer med
någon form av demenssjukdom är inte lämpliga som hyresgäster.
Uthyrning kan ske 1-14 dagar men vid särskilda behov kan undantag göras från 14-dagars
regeln.
Om personen behöver hjälp med omvårdnad eller service ges detta genom biståndsbedömd
hemtjänst.
Avgiften är densamma som för korttidsvård och förutom hyran ingår frukost, lunch
kvällsmat, sänglinne, trygghetslarm och tillgång till sällskapsutrymmen med möjlighet till
aktiviteter. Måltiderna bokas och hämtas på Rönnen. Möjlighet finns också att äta lunch i
Rönnebackens matsal. Personen tar med egna eventuella inkontinensskydd, läkemedel,
kläder och toalettartiklar.
Uthyrning sker genom ansvarig assistent och i samråd med enhetschef för Lindhem och
hemtjänst.
Vistelsen faktureras av i efterhand.
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