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Trygghetsplatser  
på Vimarhaga F  

i Vimmerby 
Socialförvaltningen 

 

Avgiften 

Avgiften för en trygghetsplats är för närvarande 193 kronor 

per dygn. I avgiften ingår 116 kronor för mat och 77 kronor 

för omsorg. Avgiften för omsorg ingår i maxtaxan och 

reducering görs om ni inte har tillräckligt avgiftsutrymme. 

 

För att fastställa avgiften behöver ni fylla i blanketten 

”inkomstuppgift” en gång per år eller om er ekonomiska 

situation ändras. Om ni har frågor eller behöver hjälp med 

att fylla i blanketten kan ni kontakta socialförvaltningens 

avgiftshandläggare. De når du via Vimmerby kommuns  

telefonväxel 0492-76 90 00. 

 



 

Välkommen att använda trygghetsplatserna 
på Vimarhaga F! 

Biståndet trygghetsplats beviljas efter utredning och beslut av 

kommunens biståndshandläggare. 

 

Trygghetsplatser är främst ett stöd till dig som vårdar eller 

stödjer en närstående. Din närstående vistas på Vimarhaga F 

under en period och får sin omsorg och hjälp via omsorgs-

personalen på enheten. 

 

När ett biståndsbeslut är fattat är det du och din närstående  

som kontaktar oss för att boka vistelsen. Vi försöker tillgodose 

era önskemål i så hög grad som möjligt. 

 

Vi tror att ni som har beslut om trygghetsplats kommer att  

använda platserna på olika sätt. Någon vill komma regel- 

bundet, en annan bara när det finns ett akut behov. För  

någon passar det att komma enstaka dagar men ofta  

eller också passar det bättre med färre men lite längre  

vistelser. 

 

Bokning 

När du vill boka plats kontaktar du planerare på telefonnummer  

0492-76 98 87. Planerare nås måndag - fredag klockan 08.00-

15.00.  

 

Du kan boka vistelse i allt från en dag till en längre period och 

totalt högst 180 dagar under året. Du kan boka flera tillfällen 

samtidigt men högst sex månader i förväg. 

 

Kom överens med oss om ankomsttid och avresetid. 

Vistelsen 

Måltider, sänglinne och handdukar ingår i kostnaden för  

trygghetsplatsen. Det finns wifi och tv. 

 

Vi har inte möjlighet att hjälpa till med planerade besök hos  

t ex tandläkare, läkare, frisör eller fotvårdsspecialist.   

 

Ta med: 

 Hygienartiklar 

 Eventuella mediciner 

 De hjälpmedel som behövs 

 Eventuella inkontinensskydd, exempelvis blöjor 

 Färdtjänstkort 

 Högkostnadskort eller frikort 

 Id- handling 

 Pengar 

 

Det finns möjligheter att låsa in pengar och värdesaker.  

 

Kontakta gärna Vimarhaga F på telefonnummer 0492-76 97 70 
om ni har frågor eller önskemål om vistelsen.  

 
Vår besöksadress 

Vimarhaga F, Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby. 
 

 

 

 


