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Information om att flytta till särskilt boende 
Du har fått bifall på din ansökan om särskilt boende. Här följer information som är viktig 

inför flytten. 

 

När lämplig lägenhet finns tillgänglig kommer du att kontaktas av enhetschefen för boendet. 

Du får möjlighet att titta på lägenheten och acceptera eller avböja inom 1 vecka från 

erbjudandet. 

 

Om du vistas på korttidsboende och avböjer erbjudandet, upphör din rätt till plats på 

korttidsboende och du måste återvända till ordinärt boende. Du kan då ansöka om hemtjänst. 

I de fall du vistas i din ordinära bostad och avböjer erbjudandet, kommer uppföljningsmöte att 

bokas och en omprövning av beslutet kan bli aktuell. 

 

Det är viktigt att du behåller din befintliga bostad fram tills du får ett erbjudande om särskilt 

boende.  

 

Kontraktet på lägenheten börjar gälla så snart den är besiktigad och därmed inflyttningsbar, 

vanligen 1–2 veckor efter erbjudandet.  

 

Hyran varierar beroende på storlek på lägenheten. Aktuell hyra får du veta av enhetschefen. 

Övriga avgifter hittar du i blankett Avgifter inom vård och omsorg i Östra Göinge kommun. 

 

Om du har låg inkomst kan du få din omsorgsavgift reducerad. Ansöker gör du hos 

kommunen på blankett Inkomstförfrågan. 

 

Om du har dubbla hyresavgifter under en period (max 3 månader) kan du ansöka om 

jämkning av dubbelhyra på blankett Ansökan om jämkning. En förutsättning för jämkning är 

att kapitaltillgångarna per den 31 december föregående år inte översteg ½ basbelopp.  

 

Blanketterna finns på www.ostragoinge.se. Du kan även få dem av din biståndshandläggare. 

 

För mer information om reducering av avgift och jämkning av dubbelhyra vänligen kontakta 

avgiftshandläggare i kommunen 044-775 66 00. 

 

https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2021/01/avgiftsinformation-ny-for-2021.pdf
https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2013/02/inkomstforfragan-2021-skrivbar.pdf
https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2013/02/skrivbar-ansokan-om-jamkning-av-dubbelhyra-vid-inflyttning-till-sarskilt-boende-2.pdf
file:///C:/Users/vija500/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PQ00R94D/www.ostragoinge.se
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Tänk på att: 

• meddela Pensionsmyndigheten om din nya hyra för eventuell förändring av bostadstillägg 

eller ansökan om bostadstillägg 

• göra flyttanmälan hos Skatteverket  

 

Inför flytten 

• Du kommer att bli uppringd eller få kontaktuppgifter till ansvarig för boendet för att 

bestämma dag och tidpunkt för visning av lägenheten. Därefter bestämmer ni datum för 

inflyttning. 

• Du ansvarar själv för din flytt. I vissa fall, speciellt om du vistas på korttid, kan flytten 

behöva gå snabbt när du får erbjudande om lägenhet. 

• Om du samtycker kommer hemtjänsten eller korttidsboendet att ta kontakt med ditt nya 

boende för att rapportera vilken hjälp du haft. Om du haft insatser från hemsjukvård 

(sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) rapporterar även de till ditt nya boende.  

 

Att ta med sig 

Lägenheten har säng och sängbord, för övrigt möblerar du själv så länge det inte inverkar på 

personalens arbetsmiljö. Nedan finns en lista på saker som behöver vara med. 

 

• Kläder, täcke, kuddar, sänglinne och handdukar som är namnade 

• Förbrukningsartiklar så som toalettpapper, tvättlappar, tvål, schampo och 

rengöringsprodukter 

• Medicin 

• Hjälpmedel 

• Eget porslin 

• Egna möbler och gardiner 

 

Tänk på att: 

• möblera så det finns möjlighet att röra sig bra i lägenheten 

• undvika mattor 

 


