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Du har beviljats Vård- och omsorgsboende 
 

Vad händer nu?   

Du har blivit beviljad Vård- och omsorgsboende och kommer att bli kontaktad av kommunens boendesamordnare när 

adekvat erbjudande finns att tillgå. 

När du blivit erbjuden en lägenhet så kommer gruppledaren på boendet att kontakta dig för visning av lägenheten.  
Du behöver titta på lägenheten och återkoppla till boendesamordnare om du tackar ja eller nej inom två dagar från det 

att du fått ditt erbjudande.   
Inflyttning ska ske snarast men senast inom två veckor. Inflyttningsdatum bestämmer du tillsammans med 

boendesamordnare i samband med dialogen kring om du tackar ja till erbjudandet.  
 

Vad händer om jag tackar nej till erbjudet boende?   

Tackar du nej till erbjudandet avslutas utredningen och du har inte längre kvar din plats i kön. Om du tackar nej och 

behov kvarstår måste du göra en ny ansökan hos din biståndshandläggare. 
 

Byteskö  
Du har möjlighet att flytta in på erbjudet boende och sedan stå i byteskö till önskemål om specifikt boende.   

  

Kostnader  

Du betalar hyra för lägenheten, avgift för kost och omvårdnad.  

Hyra betalas från den dagen du börjar flytta in dina möbler i lägenheten.  

Avgiften för omvårdnad och kost börjar du betala från dagen då du själv flyttar in. 

Avgiften för kost och omvårdnad fastställs utifrån eventuellt inlämnad inkomst. Väljer du att inte lämna dina 

inkomstuppgifter debiteras du maxtaxa (5912 kr (2021) + hyra)  

Du kan läsa mer om avgifter på kommunens hemsida:  
Vellinge.se/omsorg-stod/ovrig-information/avgifter/  
Inkomstblankett skickas ut till dig tillsammans med kontraktet på lägenheten 

Ekonomi  

Din personliga ekonomi svarar du själv för. Om du behöver hjälp med din ekonomi kan du ansöka om en god man hos 

din biståndshandläggare. 
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Hälso- och sjukvård  

På boendet finns det en ansvarig sjuksköterska som ansvarar för läkemedelshantering, läkarkontakter och samordning 

av vården med övrig personal.   

Fysioterapeut och arbetsterapeut finns också att tillgå.  

 

Uppsägning av lägenhet och utflytt  

Vid frånfälle gäller en månads uppsägningstid. Tömning och städning av lägenheten bör ske så snart som 

möjligt. 

Om lägenheten erbjuds någon annan innan uppsägningstiden går ut så återbetalas del av hyran.  

Säger du upp din lägenhet har du tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden om tre månader gäller 

även vid eventuellt byte till annat boende.  

Om lägenheten däremot erbjuds 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.  

• Hemförsäkring tecknar du själv.  

• Du står själv för adressändring, telefonabonnemang, TV-abonnemang och tidningsprenumeration.   

• Tänk på att återlämna eventuellt trygghetslarm till din hemtjänstgrupp 

  

Förslag på saker du kan ha med vid inflyttning i din nya lägenhet  

 

• Täcke  

• Kuddar  

• Sängkläder  

• Överkast  

• Möbler  

• TV 

• Gardiner och gardinstänger 

• Tavlor  

• Prydnadssaker  

• Lampor (jordade)  

• Glödlampor  

• Toalettborste  

• Duschdraperi   

• Handdukar  

• Badlakan  

• Hygienartiklar   

• Utrustning till ditt pentry  

• Städutrustning  

 

 

 

Vellinge kommun  

Myndighet Vård & Omsorg 

Madelene Asp 

Avgiftshandläggare/Boendesamordnare 

Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge 

Tel: 040 – 42 50 00 

 


