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Handläggningstid vid ansökan  
om särskilt boende

Kvalitetsgarantin är en beskrivning om vilken hand- 
läggningstid du kan förvänta dig vid ansökan om  
särskilt boende i Upplands Väsby kommun.

Beskrivning av tjänsten
När omfattande vårdbehov uppstår som kräver närhet 
till personal dygnet runt finns det möjlighet att flytta till 
särskilt boende. Hjälpbehovet ska tillgodoses alla tider  
på dygnet och på ett sådant sätt att den enskilde och  
anhöriga ska känna trygghet. 
 

Särskilda boendeformer för äldre finns med följande 
inriktningar och benämningar; 

• Korttidsboende eller växelvård

• Demensboende

• Omvårdnadsboende

Det finns både boenden i kommunal och i enskild regi. 
Kommunen tar ut en avgift för boendet. Du betalar för 
hyra, mat och omvårdnad. På särskilda boenden finns det 
tillgång till sjuksköterska dygnet runt, och på dagtid finns 
det tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut. Landsting-
et tillgodoser behovet av läkarinsatser. 
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Vår verksamhet
Vi utreder, bedömer och beslutar om insatser avseende 
stöd och omvårdnad för äldre och personer med funk-
tionsnedsättning. Genom insatserna förstärks möjlig- 
heterna för den enskilde att leva ett självständigt liv. 
 Vi garanterar att du får ett beslut inom tre månader 
efter det att du lämnat in ansökan samt begärda hand-
lingar.  
 Vid positivt beslut garanterar vi att du erbjuds en 
plats på särskilt boende inom tre månader.

Avgränsning
Garantin gäller under förutsättning att samtliga begärda 
handlingar inkommit.

Vad vi förväntar oss av dig
Att du lämnar in begärda handlingar.

Upplever du att vi inte håller garantin?
Det är viktigt med dina synpunkter för att vi ska kunna 
förbättra  verksamheten. 
 Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna 
dessa skriftligt via kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby  
på  www.upplandsvasby.se/synpunkt.
 Det går också bra att lämna dem muntligt till Väsby 
Direkt eller till din biståndshandläggare. 

FÖR MER INFORMATION  
ELLER KONTAKT:

Väsby Direkt telefon 08-590 970 00 

vasbydirekt@upplandsvasby.se 

www.upplandsvasby.se 


