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Tillämpningsanvisningar för beslut om boende i Gamlebo
äldreboende
Allmänt
Socialtjänstnämnden har beslutat om att under 2002 inrätta och i egen regi
driva ett äldreboende, Gamlebo inom Stureby sjukhemområde i Enskede
Årsta stadsdelsnämnd.
Syftet med Gamlebo är att äldre missbrukare ska få tillgång till ett särskilt
äldreboende som är anpassat till denna målgrupps speciella behov av stöd,
omvårdnad och tillsyn.
Gamlebo erbjuder äldreboende med heldygnsomsorg och även utökad
medicinsk omvårdnad. I första hand är Gamlebo ett vanligt äldreboende
med samma målsättning och kvalitetskriterier som gäller för andra
äldreboenden. Dessutom tillkommer målsättningen att ge trygghet,
stabilitet och ett värdigt liv för personer som i hög grad saknat eget hem
och stabila förhållanden.
Målgrupp
Målgruppen för äldreboendet är personer över 65 år som vanligen inte har
eller haft något fast boende under långa perioder av sitt liv. Flertalet
förmodas vara kroppsligt mycket medfarna efter många års missbruk med
sociala och/eller psykiska funktionsnedsättningar som följd. Många är
eller har varit uteliggare eller har vistats på härbärgen och andra tillfälliga
boenden eller har placerats på inackorderingshem eller liknande boende i
brist på en permanent lösning.
I speciella fall kan även yngre personer (från ca 60 års ålder) med
motsvarande omvårdnadsbehov komma ifråga för boende på Gamlebo.
Verksamhetsbeskrivning
Gamlebo är ett äldreboende med heldygnsomsorg med standard
motsvarande ålderdomshem och sjukhem.
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Verksamheten är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal och med
tillgång till missbruks- och psykiatrikonsult. Avtal finns också med Dalens
geriatriska klinik om konsultinsatser och för sjukhusansluten hemsjukvård.
Med hänsyn till att målgruppen ofta har sammansatta problem som kräver
kunskap och kompetens från olika områden har personalen gedigna
kunskaper från äldreomsorg och har i många fall även kompetens från
missbrukarvård och psykiatri. Avgiftningar kan i normalfallet skötas inom
verksamheten. Den somatiska omvårdnaden har hög prioritet, eftersom de
boende ofta har eftersatta sjukvårdsbehov.
Inriktning
Gamlebo erbjuder två inriktningar med olika ersättningsnivåer.
1. Inriktning motsvarande ålderdomshem för personer som har behov av
heldygnsomsorg, men som delvis kan klara sig själva.
2. Inriktning för personer med omfattande vårdbehov som motsvarar
sjukhemsstandard.
Ålderdomshem
Normalt gäller ålderdomshemsboende för dem som t.ex. inte klarar av sina
måltider eller sina dagliga göromål utan fortlöpande behöver hjälp av
personal. I Gamlebo är verksamheten avsedd för personer som efter
långvarigt missbruk och andra svåra levnadsförhållanden har
funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd som lett till behov som
endast kan tillgodoses i heldygnsomsorg i form av ålderdomshem.
Sjukhem
Normalt gäller i stadens riktlinjer för personer som har omfattande
omsorgs- och omvårdnadsbehov som kräver tillgång till personal dygnet
runt. I Gamlebo är verksamheten avsedd för personer vars långvariga
missbruk och destruktiva levnadsförhållanden lett till omfattande psykiska
och sociala funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd och som därmed
har behov av specialinriktad heldygnsomsorg.
Biståndsbedömning och beslut om boende
Enligt socialtjänstnämnden ska för beslut om boende i Gamlebo gälla
samma förutsättningar och regler som för övriga äldreboenden med
heldygnsomsorg i staden.
•

Beslutet om bistånd till boende i Gamlebo fattas i den förvaltning där
den enskilde finns aktuell hos individ- och familjeomsorg, antingen i
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respektive stadsdelsnämnd eller i socialtjänstens enhet för hemlösa
eller där den enskilde enligt 2-årsregeln skulle vara aktuell.
•

Ansvaret för beslut om boende ligger hos biståndshandläggaren på
stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorg eller hos biståndshandläggare
för äldreomsorg på socialtjänstförvaltningens enhet för hemlösa. För
beslut om boende för personer under 65 år ligger ansvaret hos
omsorgen om funktionshindrade på stadsdelsförvaltningarna eller
socialtjänstförvaltningens enhet för hemlösa. Med biståndsbeslut följer
kostnadsansvar. När den boende uppnår 65 år ålder övergår
kostnadsansvaret till äldreomsorgen. Biståndsbeslut fattas i samråd
med ansvarig handläggare inom individ- och familjeomsorgen. Ny
biståndsbedömning ska ske och nytt biståndsbeslut fattas i de fall
behovet av omsorgs- och omvårdnadsnivå ändras.

•

Vid biståndsbedömningen inför beslut om boende i Gamlebo ska inte
endast fysiska vårdbehov beaktas. En samlad bedömning av den
enskildes behov ska göras gemensamt av äldreomsorgen alternativt
omsorgen om funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen.
Vid denna bedömning ska även faktorer som effekter av hemlöshet,
missbruksskador, psykisk/social funktionsnedsättning etc. vägas in.

•

Vid biståndsbedömningen ska också vägas in behovet av
heldygnsomsorg för att förhindra att fortsatt vistelse i destruktiva
miljöer leder till ytterligare fysiska och psykiska skador,
funktionsnedsättningar och sociala problem. Av behovsbilden ska
dock alltid tydligt framgå att den äldre är i uppenbart behov av
heldygnsomsorg och inte enbart ett boende.

•

Biståndsbeslutet avser permanent boende i särskild boendeform med
heldygnsomsorg för äldre.

Individ- och familjeomsorgens ansvar
Det är angeläget att den boende inledningsvis har fortsatt kontakt med sin
ursprungliga individ- och familjeomsorg, vare sig det gäller
stadsdelsnämnd eller socialtjänstnämndens enhet för hemlösa. Därför ska
den boende har kvar sin ursprungliga kontakt vad gäller individ- och
familjeomsorg under ett år från inflyttningsdatum.
Individ- och familjeomsorgen har ansvar för att den enskilde vid behov
erhåller kompletterande stöd och olika insatser utifrån sina individuella
behov under boendetiden. I samband med beslut om boende bör den
placerande stadsdelsförvaltningen under det första året ansvara för att den
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enskilde får sina eventuella behov av hemutrustning, kläder,
tandvårdskostnader etc. tillgodosedda.
•

Eventuella behov av insatser avseende individ- och familjeomsorg ska
efter första året, om inte annat överenskommits, handläggas av
Enskede Årsta stadsdelsförvaltning. Beslut om boende ligger kvar hos
den beslutande stadsdelsnämnden eller enheten för hemlösa utan
tidsbegränsning på samma sätt som gäller vid övriga beslut om
permanent boende i särskild boendeform med heldygnsomsorg för
äldre.

Om den boende är borta från bostaden en vecka utan att meddela detta till
personalen på Gamlebo, ska biståndsbeslutande stadsdelsnämnd
omedelbart informeras.
Den boendes avgifter och hyra
Samma avgiftssättning ska tillämpas som för andra äldreboenden/ bostad
med särskild service i staden. Det innebär att den boende ska betala sin
avgift enligt de anvisningar för avgifter för äldre för boende i
heldygnsomsorg avgiftsgrupp 6 och för kost och förbrukningsartiklar, som
beslutats av kommunfullmäktige. Därutöver ska den boende betala hyra
för sin lägenhet i äldreboendet. Hyran fastställs enligt
bruksvärdesprincipen och den beräkningsmodell som används för
hyressättning av äldreboenden i staden. Avgiftsberäkningen förutsätter att
den enskilde ansökt om och fått bostadstillägg för pensionärer. Avgiften
för vård och även avgiften för kost och förbrukningsartiklar kan komma
att reduceras, eftersom den enskilde har rätt att ha kvar sitt
förbehållsbelopp.
För personer under 65 år ska de avgifter som gäller för funktionshindrade i
boende med heldygnsomsorg enligt SoL tillämpas.
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