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Definition av trygghetsboende
Trygghetsboende är en boendeform för äldre som känner sig oroliga, otrygga och /eller
socialt isolerade i sitt nuvarande boende. I trygghetsboenden finns förutom
bostadslägenheter utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och
det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna
tider. Det krävs inte ett biståndsbeslut för att få en trygghetsbostad, däremot finns det vissa
kriterier den sökande måste uppfylla för att få en trygghetsbostad.
Trygghetsboenden kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Vem kan ansöka om trygghetsboende?
Den som fyllt 70 år.
Är det ett par/syskonpar räcker det med att den ena fyllt 70 år för att söka.
Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller
ålderskriteriet och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende eller
hemtjänst.
Trygghetsboendet lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och
omsorg. Om behov av dygnet runt tillsyn skulle uppstå ska ansökan om särskilt boende
göras på samma sätt som för personer i ordinärt boende.
Folkbokföring i Herrljunga kommun är ett krav.
Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av hyresvärden genom
en särskild bostadskö för trygghetsboenden.
Förutsättningar i trygghetsbostaden
Trygghetsboendet bemannas med personal vissa tider varje dag för att skapa kontakt med
de boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och erbjuda aktiviteter.
Personalen erbjuder också introduktion/information om vad boendet erbjuder, denna
information ska även lämnas skriftligt. Personalen samverkar även med andra aktörer som
har anknytning till boendet (frivilligorganisationer ex.).
I trygghetsboendet ingår inte någon särskild service eller några vård- och omsorgsinsatser.
Det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i bostaden. Den som har behov av
service, hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad har möjligheter att få denna
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hjälp genom att ansöka om biståndsbedömd hemtjänst och ordinerad hemsjukvård. Samma
riktlinjer för att få bistånd gäller i trygghetsboendet som i övrigt ordinärt boende.
Boende har möjlighet att delta i gemensamma måltider och gemensamma aktiviteter.
På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsboende för äldre är det inte tillåtet
med uthyrning i andra hand.
Kostnadsansvar och möjlighet till subvention för trygghetsboende
Hyresvärden ansvarar för att tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider,
samvaro, hobby och rekreation, de gemensamma utrymmenas inventarier (möbler, porslin
etc). Hyresvärden ansvarar också för el och värme, lokalvård och vaktmästaruppgifter som
byte av glödlampor och lysrör. Även brandlarm, eventuella sprinklersystem och spisvakt
och kontroll av dessa ansvarar hyresvärden för.
Hyresvärden kan hos socialnämnden ansöka om subvention för värd/värdinnetjänsten samt
för gemensamhetslokalen. Förutsättningarna är att boendet uppfyller de kriterier som
återfinns i riktlinjerna.
Subvention kan beviljas som:



Kostnadsersättning för 50%-tjänst som värd/värdinna för 20-30 lägenheter, 75%-tjänst
för 31-60 lägenheter och en 100%-tjänst för 61 eller fler lägenheter.
Del av hyreskostnad för gemensamhetslokaler för 2 kvm gemensamhetsyta/lägenhet
med högst 1 000 kronor/kvm/år.

Det är socialnämnden som beslutar om subvention. Nivån på subventionen kan komma att
justeras av nämnden med hänsyn tagen till allmänna kostnadsförändringar.
Ansökan ska omfatta en beskrivning av fastigheten, närområdet, samt verksamhetens måloch inriktning. I ansökan anges önskad subvention med utgångspunkt från värdinnans lön
och gemensamhetslokalens storlek. Nämnden kan begränsa subventionen för värd/värdinna
om den anses för hög i förhållande till löneläget inom förvaltningen.
Subventionerna gäller trygghetsbostäder som bildats från och med 2013-08-01.
Subventionen betalas ut kvartalsvis. De första tolv månaderna efter beslut utbetalas
subvention som om boendet har fullt antal uthyrda lägenheter, därefter enligt verkligt antal
uthyrda lägenheter.
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Fysisk utformning av trygghetsboendet
Hyresvärden har ansvar för att tillhandahålla lägenheter med god tillgänglighet.
Trygghetsboendet ska ha en tillgänglig och trygg utemiljö och vara en trygg och tillgänglig
bostad. Med tillgänglig avses bland annat ramp vid trappa utomhus, möjlighet att vända sig
med rullator/rullstol i lägenhet/korridorer, automatiska dörröppnare, ingen förekomst av
höga trösklar. Se bilaga för de kriterier Herrljunga kommun tittar på vid ansökan om
subvention och godkännande som trygghetsboende.
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Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende
Boendets läge:
•
•
•
•

Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad och har nedsatt
orienterbarhet.
Ha närhet till allmänna kommunikationer
I anslutning till service i olika former, t ex apotek, distriktssköterska och
dagligvaruaffär
Närområdet bör erbjuda tillgång till grönområden för rekreation och avkoppling.

Fastighetens utemiljö:
•
•
•
•
•

Belysningen runt fastigheten ska vara utformad så att trygghet uppnås
Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg
Gång och cykelvägar ska vara belagd med hårdgjort yta som är slät och halkfri
Sittplatser på gården i närhet av huset ska finnas
Utrymme för sop- och källsortering ska vara tillgängligt med anpassad dörr och med
möjlighet även för rullstolsburen att nå sopkärl

Trappor utomhus:
•
•
•

Vid trappor ska ramp finnas
Trappor utomhus bör ha räcke, halk- och snubbelfri yta samt kontrastmarkeringar
Trappan bör belysas, särskilt viktigt i början och slutet av trappan.

Entré till huset
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilplan ska finnas i direkt anslutning till entréplan
Sittmöbler placeras i entrén
Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entrén
Porten ska vara möjlig att öppna och passera med rullstol
Automatisk dörröppnare ska finnas
Trappsteg, höga trösklar mm får inte förekomma
Mattor och skrapgaller fälls in, så att boende inte riskerar att snubbla på dem
Laddningsrum för elrullstolar och permobiler, samt förråd för rullatorer bör finnas

Allmänt inne i huset:
•

Låssystem ska vara funktionellt även för rullstolsburna. Exempelvis Aptussystem eller
liknande ”nyckellöst” system ska kunna utnyttjas från rullstol vid såväl portöppning
som tvättstugebokning
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•
•

I husen ska gemensamma ytor som t ex entré, trappuppgång och tvättstuga vara
anpassade så att man lätt kommer fram med rullstol. Tvättutrustning ska fungera för
rullstolsburna samt för personer med nedsatt orienterbarhet exempelvis synnedsättning
I husen bör god orienterbarhet skapas genom färgsättning och tydligt markerade
våningsplan samt närvarostyrd belysning

Hissar (i hus med mer än ett våningsplan):
•
•

Minimimått på hissar ska vara 1,4 x 1,10
Hissdörren ska vara försedd med automatisk dörröppnare, helst skjutdörr, ha
sittmöjlighet och nödtelefon.

Allmänt i lägenheten:
•
•
•
•

Dörrar, i nybyggnation, ska vara minst 90 cm breda
Inga trösklar ska finnas
Brandvarnare ska finnas
Minst ett vägguttag ska vara placerat 0,45-0,80 m över golv

Standard i kök:
•
•
•

Köket ska ha tillräckligt stor yta så att rullator kan användas
Diskbänkskåp ska vara utan sockel så att det lätt kan ändras för att göra plats för
rullstol (gäller vid ny- och ombyggnation)
Spisvakt ska finnas

Standard i badrum:
•
•
•

Toalettstol ska vara placerad så att hjälp kan ges av en eller två personer
Duschutrymme ska ge möjlighet att placera duschstol i
Badrum bör vara lätt att nå från sovrum

Storlek:
•
•
•

Ett trygghetsboende bör bestå av 1-3 rumslägenheter
Ett trygghetsboende bör bestå av minst 20 lägenheter
Ett trygghetsboende bör kunna erbjuda ca 2 kvm gemensamhetsyta/hyresgäst

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
social@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

