
Att flytta till ett 
särskilt boende 

Vård och omsorg 

2020-10-01

Utflyttning 
Hyresgästen ansvarar för flyttstädning. 

Besök 
Släkt och vänner är välkomna på besök när de vill.

Tystnadsplikt 
All personal som arbetar inom vård och omsorg har tystnadsplikt. 

Synpunkter 
Vi tar gärna emot dina synpunkter. Fråga personalen om hur du gör. 

Viktiga telefonnummer 
Kommunens växel 0495-24 00 00 

Öppet måndag-torsdag kl. 8-16.30, fredag kl. 8-16 

Biståndshandläggare nås på 0495-24 10 40 vardagar kl. 8-10 

Avgiftshandläggare nås på 0495-24 10 32 

Färdtjänst 
För att beställa färdtjänst hos Kalmar Läns Trafik (KLT) behöver du 

ett tillstånd.  

Beställ din resa genom att ringa 010-21 21 021, menyval 1, vardagar 

kl. 8-16:30, helgdagar kl. 8-15. 



Särskilt boende 
När det blir svårt att bo kvar i det egna hemmet kan inflyttning till 

ett särskilt boende vara ett alternativ för att ge hjälp, stöd och 
trygghet.

På våra boenden finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Vid behov 

finns sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 

(sjukgymnast) att tillgå. 

Alla som flyttar in gör det efter beslut från kommunens 

biståndshandläggare. Syftet med beviljade insatser är att underlätta 

det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör 

det svårt att klara sig själv. 

Vi arbetar utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt:

• Vi tar vara på det friska och försöker se vad som skapar
hälsa och välmående för dig.

• Din dag ska vara meningsfull, begriplig och hanterbar på
det sätt som du vill ha den.

• Du gör dina egna val och vi hjälper dig att behålla dina
intressen och vanor.

Kontaktman
Vi jobbar aktivt med kontaktmanskap. Du får en kontaktman vid 
inflyttningen. Tillsammans med din kontaktman skriver du ner 
dina önskningar, intressen och vanor i en genomförandeplan. 
Genomförandeplanen beskriver hur just du vill ha det.

Medlemskap i Hultsfred Trygga Hem
De flesta av kommunens särskilda boenden ägs av Hultsfred 
Trygga Hem som är en kooperativ hyresrättsförening. Ett 
hyreskontrakt upprättas för din nya bostad och du blir samtidigt 
medlem i föreningen. Du betalar en engångsavgift på 100 kronor 
för medlemskapet. Som medlem kan du delta i föreningens 
aktiviteter och delta på årsstämman.

Bostaden 
I varje lägenhet finns ett låsbart värdeskåp där pengarna kan 

förvaras. Det är bra om det finns pengar till oförutsedda utgifter 

som akuta läkarbesök, mediciner och taxiresor. Vi rekommenderar 

att du tecknar en egen hemförsäkring för din bostad. 

Inflyttning 
Det är bäst om lägenheten är möblerad före inflyttningen. Möblera 

gärna med personliga föremål, ta med fotografier och tavlor. Det 

är bra om anhöriga är med vid inflyttningen. 

Vad du behöver ta med när du flyttar in på ett särskilt boende: 

• Lättare möblemang (säng och madrass finns)

• Gardinstänger

• Sänglinne: täcke, lakan, kuddar, filt, överkast. Allt ska gå

att tvätta i tvättmaskin.

• Övrigt linne: badlakan, handdukar, kökshanddukar,

gardiner, dukar m.m.

• Armaturer och lampor, glödlampor

• Lite porslin, bestick, glas och mugg

• Städutrustning: skurhink, moppset, toaborste, papperskorg,

rengöringsmedel

• Diskmedel, disktrasa, diskborstar

• Tvättmedel och tvättkorg

• Toa- och hushållspapper

• Gummiskrapa till duschen

• Personliga hygienartiklar inklusive febertermometer och
nagelsax

• Var sparsam med mattor, tänk på fallrisken.




