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Riktlinje för erbjudande av lägenhet i vård- och 
omsorgsboende 
 

Vård- och omsorgsboende är ett sammanfattande begrepp för de boendeformer 
som finns. I Kumla kommun finns grupp-, vård- och parboende. 

Processen kring in- och utflytt till vård- och omsorgsboenden behöver 
tydliggöras i syfte att nå en högre effektivitet i utnyttjandet av befintliga platser.  

Att ha tydliga riktlinjer kring in- och utflyttprocessen underlättar för att nå en 
högre beläggning och en effektivare planering för att korta ner väntetiden i den 
eventuella kön som uppstår. 

Erbjudande om lägenhet i vård- och omsorgsboende 
Socialförvaltningen föreslår att flytt till vård- och omsorgsboende sker inom en 
begränsade tidsramar.  

Se SN § 174 2018-11-22 Riktlinjer för biståndshandläggning sidorna 31 – 32. 

Om personen bor på ett korttidsboende 
När brukaren, med bifall om permanent plats på vård- och omsorgsboende, får 
erbjudande om lägenhet i vård- och omsorgboende har hen fyra arbetsdagar att 
besvara erbjudandet. Flytt bör ske inom två arbetsdagar efter svaret, alternativt 
till den erbjudna lägenheten eller till det egna ordinarie boende.   

Om personen bor i sitt ordinära boende 
När en brukare, med bifall om permanent plats på vård- och omsorgsboende, får 
erbjudande om lägenhet i vård- och omsorgsboende har hen fyra arbetsdagar 
vardagar att besvara erbjudandet. Hyresavtalet börjar gälla från och med det 
datumet hen tackar ja. Efter att man har tackat ja bör flytt bör ske inom 14 
vardagar samtidigt avslutas de eventuella hemtjänstinsatserna som hen har haft i 
sitt ordinära boende. 

Om personer väljer att tacka nej till erbjuden lägenhet  
Om personen väljer att tacka nej till erbjuden lägenhet på grund av att hen inte 
kan flytta in på grund av sjukdom eller om hen ännu vill flytta till ett vård- och 
omsorgsboende alternativt vill ta tillbaka sin ansökan kommer hen att kontaktas 
av våra biståndshandläggare för ny bedömning av hens förändrade behov. 
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Internflytt mellan Kumlas vård- och omsorgsboenden 
Om den enskilde efter inflyttning vill byta till ett annat boende har den enskilde 
möjlighet att ställa sig på kö till boendebyte. Det är dock viktigt att informera den 
enskilde om att det kan dröja innan en lägenhet blir tillgänglig på det önskade 
boendet 

I möjligaste mån ska hänsyn tas till den sökandes aktuella status i sin demens-
sjukdom gällande behov av vårdnivå, -grupp eller vård.  

Om detta inte går att tillgodoses ska verkställandet av bifall till vård- och 
omsorgsboende inom demens ske till ledigt demensboende oavsett inriktning 
och istället arbeta med en ”internkö” och vara behjälplig med flytt till vårdnivå 
utifrån den enskildes behov.   
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