
 

 

 

 

 
 

Du har beviljats vård- och omsorgsboende 
 

 
Vad händer nu?  
Du har blivit beviljad vård- och omsorgsboende och kommer bli kontaktad av Vellinge kommuns 
boendesamordnare när vi har ett erbjudande till dig. När du blivit erbjuden en lägenhet kommer 
gruppledaren på boendet kontakta dig för visning av lägenheten. Du behöver titta på lägenheten och 
återkoppla till boendesamordanre om du tackar ja eller nej inom två dagar från det att du fått 
erbjudandet. 
 
Du har möjlighet att önska boende men behovet kan tillgodoses på samtliga vård och 
omsorgsboenden i Vellinge kommun. Genom en placering på Vellinge kommuns vård- och 
omsorgsboende uppnår du skälig levnadsnivå enligt lagens intentioner. Tackar du nej till erbjudet 
boende kommer ditt boendebeslut att avslutas och du står inte längre i vår boendekö. 
 
Du som vistas på en korttidsplats 
Om du vistas på en korttidsplats behöver flytten till erbjudet vård- och omsorgsboende ske 
skyndsamt. Du behöver flytta inom 5 vardagar från det att du fått ett erbjudande om ledig lägenhet, 
detta på grund av att din korttidsplats avslutas när vi har kunnat erbjuda en lägenhet i kommunen. 
 
Tackar du nej till erbjudet boende kommer ditt beslut om korttidsvistelse att avslutas och du får 
återgå till din ordinära bostad med hemtjänstinsatser. Ditt boendebeslut avslutas och du står inte 
längre i vår boendekö. 
Du kommer ej att bli beviljad en korttidsplats igen i väntan på nytt erbjudande av lägenhet.  
 
Du som väntar i ordinärt bo 
Du som väntar hemma bör flytta in så snabbt som möjligt, men senast 2 veckor efter du har fått 
erbjudandet om vård- och omsorgsboende.  
 
Tackar du nej till erbjudet boende kommer ditt boendebeslut att avslutas och du står inte längre i vår 
boendekö. Du kommer ej att bli beviljad en korttidsplats i väntan på nytt erbjudande av lägenhet.  
 
 



Kostnader 
Du betalar hyra för lägenheten från den dagen då du får tillgång till lägenheten. Kost och omvårdnad 
betalar du från dagen då du flyttar in på boendet. Avgiften för kost och omvårdnad fastställs utifrån 
eventuellt inlämnad inkomst. Väljer du att inte lämna dina inkomster debiteras du maxtaxa.  
 
Du kan läsa mer om avgifter på kommunens hemsida: www.vellinge.se  
Inkomstblankett skickas till dig tillsammans med kontrakten på lägenheten. 
 
Uppsägning av lägenhet 
Vid frånfälle gäller en månads uppsägning från den förste nästkommande månad. Tömning och 
städning av lägenheten bör ske så snart som möjligt. Om lägenheten erbjuds till någon annan innan 
uppsägningstiden går ut så återbetalas en del av hyran. Säger du upp din lägenhet på grund av flytt 
har du tre månaders uppsägningstid. Detta gäller även vid eventuellt byte till annat vård- och 
omsorgsboende inom kommunen. Om lägenheten erbjuds till någon annan innan de tre månaderna 
passerat så hävs kontraktet i förtid och du behöver enbart betala för den tid då lägenheten står utan 
ny hyresgäst.  
 
Bra att känna till  
Lägenheten är utrustad med säng och madrass, övriga saker tar du själv med till boendet. 
Hemförsäkring, tidningsprenumeration, TV, telefoni och bredbandsabonnemang tecknar du själv.  
Mer information får du av respektive boende när det blir aktuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vellinge kommun 
Myndighet vård och omsorg 
Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge 
Tel: 040-42 50 00 
 


