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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 din biståndshandläggare när adekvat erbjudande finns att tillgå. Eftersom du vistas 

på korttidsboende i väntan på Vård- och omsorgsboende kommer det gå fort när det 

väl är dags. Förbered dig så att du är redo att flytta med ett par dagars varsel. Du måste 

flytta inom fem dagar från det att du fått ett erbjudande om ledig lägenhet, annars 

avslutas din korttidsplats. I samband med erbjudandet kommer du att få 

kontaktuppgifter till boendet för att kunna boka tid för visning av lägenheten. Efter 

visning av lägenheten ska du inom återkoppla till din biståndshandläggare om du 

tackar ja eller nej inom två vardagar.   
  

Vad händer om jag tackar nej till erbjudet boende? 
Tackar du nej till erbjudet boende kommer beslut om korttidsvistelse att avslutas och 

du får återgå till din ordinära bostad med hemtjänstinsatser.     

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 
man flyttar in. Avgiften fastställs utifrån din inkomst. Kommunen tillämpar maxtaxa.  
En inkomstberäkning görs årligen för hur mycket du ska betala. Du kan läsa mer om avgifter 
på kommunens hemsida, Vellinge.se/omsorg-stod/ovrig-information/avgifter/  
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Ekonomi  
Din personliga ekonomi svarar du själv. Behöver du hjälp med ekonomi kan du ansöka 

om god man.  

 
Hälso- och sjukvård  
På boendet finns det en ansvarig sjuksköterska som ansvarar för läkemedels-hantering, 

läkarkontakter och samordning av vården med övrig personal.   

Fysioterapeut och arbets-terapeut finns också att tillgå.  
 

Uppsägning av lägenhet och utflytt  
Vid frånfälle gäller en månads uppsägningstid. Tömning av lägenheten bör ske så snart 

som möjligt. Töms lägenheten inom fem dagar från frånfället reduceras hyran.    

Säger du upp din lägenhet har du tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden på 

tre månader gäller även vid eventuellt byte till annat boende. Om lägenheten erbjuds 

någon annan innan de tre månaderna passerat så hävs kontraktet i förtid och du 

behöver enbart betala för den tid 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.   
  

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  


