Kontrakt
När du flyttar in hos oss skriver du kontrakt med Bollnäs Bostäder (/ GHG) för din lägenhet.
Uppsägningstiden är normalt en månad. Lägenheterna hyrs ut omöblerade. Nycklar kvitteras
ut hos Bollnäs Bostäder(/GHG).

Tystnadsplikt
Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att man som personal inte
får föra vidare sådant som man får kännedom om rörande Dig utan att Du först ger sitt
samtycke.

Genomförandeplan
Inom två veckor efter inflytt gör din kontaktman och Du en överenskommelse i en
genomförandeplan om hur Du vill att omvårdnaden skall genomföras

Hygienpaket
Genom att träffa en överenskommelse med ansvarig chef för boendet kan du som kund mot en
fast avgift löpande få hygienartiklar från boendet; tvål,schampo/balsam, tandkräm,
tvättlappar, tvättkräm, soppåsar, tvättmedel/sköljmedel och toalettpapper.

Sängleasing
Mot en månatlig avgift kan du som kund leasa en säng under tiden du bor i ett särskilt boende.
Sängen är en modern omvårdnadssäng, 90x200 cm, med flera olika funktioner för bästa
komfort och säkerhet. Den är höj- och sänkbar och både huvudändan och fotändan kan höjas
och sänkas med hjälp av en elektrisk manöverdosa. Madrass ingår i avgiften.

Måltider
Det serveras frukost, lunch, middag samt minst två mellanmål varje dag. Måltiderna serveras i
den gemensamma matsalen, men det går också bra att äta i sin egen lägenhet för den som så
önskar. Måltiderna ingår i en fast kostavgift.
Hemförsäkring
Ingår inte i boendet, bör tecknas av den enskilde.
Trygghetslarm
Om man har behov av larm görs ansökan till biståndhandläggaren.
Om du har haft larm i din tidigare bostad återlämnas det dit du fick det. Det går ej att flytta
med in till boendet.

Tvätt, märka kläder
Utifrån beviljat bistånd tvättar vi dina kläder, sänglinne mm. För att underlätta detta är det
viktigt att kläder, sänglinne mm är tydligt märkta med namn.

Kontaktman
Genom kontaktmannaskapet erbjuds kunder i Bollnäs Kommuns äldreomsorg personlig
kontakt med en särskilt utsedd medarbetare. Syftet är att skapa kontinuitet och trygghet samt
säkerställa Din rätt att utöva inflytande över det praktiska genomförandet av de insatser som
Du är beviljad.

Avgifter
Du betalar en fast månadshyra för lägenheten. Kostnaden står på kontraktet. I hyran ingår
även vatten och el.
För kosten betalar du en fast avgift per månad
Avgiften för omvårdnaden i det särskilda boendet är maxtaxan, under förutsättning att man
utifrån beräkningen har ett avgiftsutrymme som medger en sådan avgift.
Kostnad för sängleasing och hygienpaket tillkommer

Kontaktuppgifter:
Enhetschef;_________________________________
Telefon:____________________________________
Sjuksköterska:_______________________________
Telefon:____________________________________
Din kontaktman heter:________________________
Telefonnummer till boende:____________________

