Socialförvaltningen

Boende för äldre

Seniorboende och trygghetsboende
Seniorboende
Seniorboende är till för personer som är över 70 år eller personer med
funktionshinder som gör att det är behov av seniorboende. Bostäderna
är utformade utifrån behov av tillgänglighet.
Hemtjänst söks efter behov hos biståndshandläggare.
Dessa lägenheter räknas som ordinärt boende och är inte
behovsprövade. Du ställer dig i kö hos hyresvärden, Sävsjö kommun.
Ringvägen, Sävsjö
Träffpunkten, Rörvik

9 bostäder
11 bostäder

Trygghetsboende
Trygghetsboende är till för äldre som önskar ett tryggt boende i
gemenskap med andra äldre och där en person i hushållet fyllt 70 år.
Trygghetsboende är utformat för att uppfylla höga krav på
tillgänglighet, gemensamhetslokaler och även tillgång till personal
under vissa tider.
Hemtjänst söks efter behov hos biståndshandläggare.
Dessa lägenheter räknas som ordinärt boende och är inte
behovsprövade. Du ställer dig i kö hos hyresvärden, Sävebo AB.
Bryggaren, Sävsjö

81 bostäder

Särskilt boende
Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när
behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan fås i
det egna hemmet. Det finns två huvudformer av bostäder för
permanent boende inom kommunens särskilda boenden:
gruppboende och vårdboende.
Till ett särskilt boende kan Du flytta när Ditt behov av stöd och hjälp är
så omfattande att Du behöver tillgång till personal dygnet runt.
Du ansöker om särskilt boende hos biståndshandläggare.
Vårdboende
Vårdboende är ett eget boende med hyreskontrakt och tillgång till
gemensamma utrymmen. På våra vårdboenden finns
omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor som är
ansvariga för hälso- och sjukvården.
Ringgården, Sävsjö
Södergården, Stockaryd
Göransgården, Vrigstad

25 bostäder
31 bostäder
26 bostäder

Gruppboende
Gruppboende är en mindre enhet med åtta lägenheter för personer som
har behov av specialiserad vård och omsorg på grund av demenssjukdom. Det är ett eget boende med hyreskontrakt och tillgång till
gemensamma utrymmen. På ett gruppboende finns personal som har
utbildning för och erfarenhet av att arbeta med personer med svåra
demenssymtom.
Sporren, Sävsjö
Rönngården, Sävsjö
Linden, Stockaryd
Hästskon, Vrigstad
Eneliden, Rörvik

8 bostäder
8 bostäder
8 bostäder
8 bostäder
8 bostäder

Korttidsplats
Korttidsplats innebär att Du vistas på ett vård- eller gruppboende
under en kortare period. Perioden kan vara regelbundet återkommande
i form av växelvård, omväxlande bor hemma i Ditt ordinära boende och
på ett vård- eller gruppboende.
Korttidsplats kan beviljas för att avlasta Dig som vårdar en närstående i
bostaden. Korttidsplats kan även vara aktuellt under tiden socialförvaltningen utreder Dina framtida behov av omvårdnad eller
boendeform.
Korttidsplats kan beviljas för att Du som vistats på sjukhus ska få
återhämtning innan Du kommer hem till Ditt vanliga boende.
Du ansöker om korttidsplats hos biståndshandläggare.
Högagärde, Sävsjö
Södergården, Stockaryd

8 platser
1 plats

Kontakt
Seniorboende
Enhetschef Ringgården
Enhetschef Träffpunkten

0382-155 20
0382-156 85

Trygghetsboende
Sävebo AB

0382-152 39

Särskilt boende och korttidsplats
Biståndshandläggare, telefontid vardagar 08.00 - 09.30
0382-154 28
0382-154 32
0382-154 44

Information
www.savsjo.se/stöd och omsorg/boende för äldre

