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Vård- och omsorgsboende 

Vård- och omsorgsboende kan bli aktuellt när 
behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på 
trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att 
det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna 
 hemmet med hjälp av hemtjänst. 

Så går det till

Får jag välja vård- och omsorgsboende?
Gävle kommun har ett valfrihetssystem som 
innebär att du har möjlighet att själv välja vilket 
boende inom kommunen du ska flytta till. I 
samband med att din ansökan om lägenhet i 
vård- och omsorgsboende beviljas får du 
 information om våra valbara vård- och omsorgs-
boenden och hur du går tillväga för att göra ditt 
val. Du rekommenderas att välja tre olika 
 alternativ. Om du inte gör något val erbjuds du 
lägenhet i något av de vård- och omsorgs boenden 
som har lediga lägenheter.

När får jag erbjudande om lägenhet?
När du blivit beviljad vård- och omsorgsboende 
har kommunen skyldighet att snarast erbjuda 
dig en lägenhet. Hur länge du behöver vänta 
varierar beroende på tillgången på lediga 

lägenheter i de vård- och om  sorgsboenden du 
valt och vilket behov du har. Om det inte finns 
någon ledig lägenhet i valt boende inom tre 
månader erbjuds du lägenhet i annat boende i 
väntan på att en lägenhet i valt vård- och 
omsorgs boende blir ledig. Du behåller din plats 
i kön till ditt önskemål även om du tackar ja till 
annat erbjudande. När du får erbjudande om 
lägenhet ska du vara beredd att flytta in med 
kort varsel.

Under tiden du väntar på lägenhet ansvarar din 
biståndshandläggare för att du får andra insatser 
som motsvarar de behov du bedöms ha.

Boendeenheten kontaktar dig 
I samband med att du erbjuds lägenhet blir du 
kontaktad av ansvarig person på det vård- och 
omsorgsboendet där du har erbjudits lägenhet. 
Tillsammans kommer ni överens om en tid för 
visning. 

Om du tackar nej 
Om du tackar nej till ett erbjudande kan det 
dröja ytterligare tid innan du får ett nytt 
 erbjudande.
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Om du vistas på korttidsenhet
Om du vistas på korttidsenhet och beviljas vård- 
och omsorgsboende kan du inte ställa dig i kö till 
full belagda boenden. Det beror på att platserna på 
korttidsenheten med kort varsel måste kunna ta 
emot nya kunder och därför inte kan nyttjas i 
väntan på önskad lägenhet. Istället erbjuds du 
den lägenhet som först blir ledig bland 
 Omvårdnad Gävles alla vård- och omsorgs-
boenden. Väl på plats i din nya lägenhet kan du, 
om du vill, ansöka om överflytt till lägenhet i 
önskat boende. 
Om du tackar nej till erbjudandet måste du vara 
beredd att flytta tillbaka till din ordinarie bostad i 
väntan på nytt erbjudande.

Om du redan står i kö till de vård- och omsorgs-
boenden du valt och under tiden du väntar 
behöver vistas på korttidsenhet behåller du din 
plats i kön.

Parboendegaranti
Parboendegarantin vänder sig till dig som är över 
65 år och som har beviljats vård- och omsorgsbo-
ende. Genom parboendegarantin har du möjlig-
het att fortsätta bo tillsammans med din make, 
maka, sambo eller partner på vård- och omsorgs-
boendet.

Att bo i vård- och omsorgsboende 

Lägenheten
Lägenheterna kan variera i storlek men samtliga 
består av 1 rum med köksdel och ett funktionsan-
passat badrum. Du hyr din lägenhet omöblerad 
(säng ingår) och inreder efter egna önskemål. I 
varje lägenhet finns rumslarm och värdeskåp. Det 
finns utrymmen för gemenskap och samvaro och 
tillgång till altan, balkong eller uteplats. Du kan 
också få stöd att hantera dina pengar för små och 
dagliga utgifter.

Omvårdnad och service 
Omvårdnad innefattar till exempel hjälp med 
hygien, att göra sig i ordning för dagen eller 
natten, tillsyn och stöd vid förflyttningar och 
måltider. Varje dag serveras frukost, lunch, 
middag och mellanmål. Du kan välja att äta i din 
lägenhet eller i den gemensamma matsalen. 
Service är hjälp med sådant som tvätt, städning 
och mindre inköp. Fönsterputs ingår en gång per 
år. Förbrukningsvaror dvs. toalettpapper, tvätt-
medel, rengöringsmedel, glödlampor liksom hyra 
av lakan erbjuds mot en månatlig avgift. 

Hälso- och sjukvård, rehabilitering och tandvård
Omvårdnadspersonal och sjuksköterska finns till 
hands dygnet runt. Läkare från hälsocentralen 
besöker boendeenheten regelbundet. Arbetstera-
peuter och sjukgymnaster bedömer ditt behov av 
rehabilitering och ser till att du får de hjälpmedel 
du behöver. Du har rätt till subventionerad 
tandvård och kostnadsfri munvårdsbedömning 
en gång per år. Du betalar själv för mediciner och 
avgifter för besök hos läkare. Region Gävleborgs 
högkostnadskort gäller.

Aktiv och meningsfull vardag
Du ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv 
vardag utifrån din förmåga och dina intressen. 
Om du vill göra saker tillsammans med andra har 
du möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter, 
utflykter eller under hållning. Du kan också få 
hjälp att få kontakt med till exempel volontärer 
eller träffpunkter för samvaro och aktivitet.

Du är med och planerar
Det stöd och den omvårdnad du får planeras 
tillsammans med dig och ska utgå från din 
livssituation och dina behov. Du får en egen 
kontaktman i personal gruppen. Du och din 
kontaktman kommer tillsammans överens om 
hur din vardag ska se ut. Överens kom melsen 
skrivs ner i en genomförandeplan. 
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Värdighetsgarantin – vårt kvalitetslöfte till dig
I broschyren Värdighetsgarantin står det vilken 
kvalitet du har rätt att  förvänta dig när det gäller 
bland annat bemötande, trygghet och möjlighet 
att påverka. 

Vad kostar det?
Du betalar hyra för lägenheten (hushållsel och 
TV-licens ingår), en avgift för mat samt en 
omvårdnadsavgift. Avgiften för omvårdnad beror 
på inkomsten men du betalar aldrig mer än 
gällande maxtaxa.  
Läs mer i foldern Avgifter för hjälp i hemmet och vård- och 
omsorgsboende

Dödsfall, uppsägning och utflyttning
Uppsägningstiden är 1 månad och följer inte 
kalender månad. Vid dödsfall upphör 
 omvårdnadsavgiften direkt och lägenheten blir 
automatiskt uppsagd. Uppsäg ningstiden löper 
fram tills lägenheten är tömd och städad, dock 
maximalt en månad. Om anhöriga eller företrä-
dare väljer att tömma lägenheten inom fem dagar 
från dödsfall ansvarar vård- och omsorgsboendet 
för städningen. 

Om ansökan 
Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos 
Omvårdnad Gävles biståndshandläggare,  
026-17 80 00. Biståndshandläggaren gör en 
utredning och  bedöm ning av dina behov. I 
ut redningen ingår ofta ett hembesök. Utred-
ningen ligger sedan till grund för ett beslut som 
innebär att din ansökan antingen beviljas eller 
avslås. Biståndshandläggaren hjälper dig om du 
har frågor.
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Omvårdnad Gävles vård- och  omsorgsboenden

Sjätte Tvärgatan 26
Sjätte Tvärgatan 26, 802 84 Gävle
Tel. 026-12 23 49  
Verksamheten drivs av Vardaga på
uppdrag av Gävle kommun

Fleminggatan 
Fleminggatan 11, 13, 15, 17, 
802 61 Gävle
Tel. 026-17 83 74, 17 84 57, 17 83 73 
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Forellplan
Forellplan 1B, 806 31 Gävle
Tel. 026-17 91 41, 17 87 49, 17 89 94 
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Furugården
Groths väg 3, 818 31 Valbo
Tel. 026-17 89 59, 17 89 10 
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Gävle Strands vård- och 
 omsorgsboende
Wilhelmina Skoghs Gata 3
803 02 Gävle, tel. 026-17 81 67
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Hilleborg
Norra Prästvägen 14, 806 48 Gävle
Tel. 026-17 91 40, 026-17 73 85 
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Kristinelundsgården
Norra Järvstavägen 20, 804 29 Gävle 
Tel. 026-17 89 98, 17 91 02, 17 81 88 
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Attendo Pukslagarvägens vård- och 
omsorgsboende
Pukslagarvägen 16, 804 32 Gävle
Tel. 072-389 00 26, 072-387 72 08
Verksamheten ägs av Attendo

Selggrensgården
Sanatorievägen 17, 806 46 Gävle
Tel. 026-17 90 57, 026-17 95 55
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Solberga
Totravägen 6, 817 40 Bergby
Tel. 026-17 72 97
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Solgårdsgatans vård- och 
 omsorgsboende
Solgårdsgatan 2, 804 30 Gävle
Tel. 026-17 51 09, 076-518 98 03
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Stigslunds äldreboende
Tallåsvägen 22, 806 41 Gävle
Tel. 026-455 99 98 
Verksamheten drivs av Vardaga på
uppdrag av Gävle kommun

Humana Södra Centralgatan 
Södra Centralgatan 19 A, 804 32 Gävle
Tel. 026-60 07 65
Verksamheten ägs av Humana

Vallongården
Vallongatan 1, 802 60 Gävle
Tel. 026-17 88 75, 026-17 88 76,   
026-17 90 39 
Verksamheten drivs av Gävle kommun

Villa Vallonen
Vallongatan 5, 802 60 Gävle
Tel. 026-12 23 49
Verksamheten ägs av Vardaga

Vinddraget 14
Vinddraget 14, 802 77 Gävle
Tel. 026-54 19 40 
Verksamheten drivs av Attendo på
uppdrag av Gävle kommun

Ängslyckan
Stationsvägen 19, 810 40 Hedesunda,
Tel. 026-17 72 95 
Verksamheten drivs av Gävle kommun


