Information från Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun
till kommunens invånare om förtursansökan
Omsorgsförvaltningen i Kristianstad kommun och AB Kristianstadsbyggen har ett
samarbete gällande möjlighet att söka till förturslägenheter. Förturen riktar sig till de
personer som drabbats av en akut skada eller sjukdom som gör att de inte kan bo kvar i
sin nuvarande bostad. Det är vissa utvalda bostäder som är möjliga att söka förtur till.
För att få söka förtur krävs att du uppfyller samtliga nedanstående kriterier;
•
•
•

Stå i AB Kristianstadsbyggens bostadskö.
Akut ha drabbats av skada som ger en varaktig funktionsnedsättning.
Inte komma in/ut ur bostaden samt/eller att de nödvändiga bostadsfunktionerna
såsom toalett, kök och sovrum inte längre är tillgängliga på grund av din
skada/sjukdom.

Kommunens arbetsterapeut kommer hem till dig om du uppfyller kriterierna och gör en
professionell bedömning av din nuvarande bostad i förhållande till ditt funktionshinder
efter den akuta skadan/sjukdomen du drabbats av.
Om förtur är aktuell går ansökan vidare till AB Kristianstadsbyggen. AB
Kristianstadsbyggen behandlar ansökningarna i inkommandeordning och du kommer
bli erbjuden en tillgänglig lägenhet i enlighet med dina val. Ju mer begränsat du söker
bostad desto längre tid riskerar det att ta tills dess att du blir erbjuden bostad. Om AB
Kristianstadsbyggen inte kunnat erbjuda lämplig bostad inom 6 månader återgår din
ansökan till kommunens handläggare som då tar kontakt med dig.

Tackar du nej till ett erbjudande om förtur till en tillgänglig lägenhet från AB
Kristianstadsbyggen har du förbrukat din möjlighet att få fler erbjudanden om förtur. Du
kommer dock att stå kvar i AB Kristianstadsbyggens vanliga bostadskö. För att kunna
söka förtur igen måste det ha skett några förändringar sedan förra ansökningstillfället.
Tackar du ja till ett erbjudande om förtur till en tillgänglig bostad från AB
Kristianstadsbyggen kommer du att strykas från både förturskön och den vanliga
bostadskön eftersom du då har fått en tillgänglig bostad.
Ansökan skickas till myndighetsenhetens bostadsanpassningshandläggare.
Beslut om förtur kan inte överklagas.

Ansökan om Förtur
- stå i AB Kristianstadsbyggens bostadskö
- akut ha drabbats av skada som ger en
varaktig funktionsnedsättning
- inte komma in/ut ur bostaden samt/eller att
de nödvändiga bostadsfunktionerna inte är
tillgängliga på grund av din skada/sjukdom

Handlingarna skickas till:
Kristianstads Kommun
Myndighetsenheten
291 80 Kristianstad
För att få söka förtur krävs att du uppfyller samtliga
nedanstående kriterier;
Namn
Adress
Tfn

Personnummer
Postadress
Mobil

Hyresvärd: Namn/Telefonnummer

Önskad lägenhetsstorlek (ex 2:a)

Inkomstkälla

Område som främst önskas

Kontaktperson: Namn/Adress/Telefonnummer
Godman

Förvaltare: Namn/Adress/Telefonnummer

Anledning till ansökan:
Jag är medveten om att förturen gäller vid ett tillfälle
Kristianstad den ________________
Fylls i av arbetsterapeut:
Bostaden är:
Tillgänglig

___________________________________________________________
Underskrift av sökande
Ej tillgänglig

Krav på den nya bostaden utifrån arbetsterapeuts bedömning:

Kristianstad den ________________

____________________________________________________________

Kristianstad den ________________

____________________________________________________________
Bostadsanpassningshandläggare

Leg. Arbetsterapeut

