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Dubbel boendekostnad vid inflyttning 
till särskild boendeform 
 
I vissa fall är det inte möjligt att hinna säga upp hyreskontrakt för sin tidigare bostad 
eller att avyttra en ägd bostad innan man flyttar till särskild boendeform. 
 
Vallentuna kommun kan om man blir beviljad betala månadskostnaden för den 
ursprungliga bostaden till den som inte har ekonomisk möjlighet att betala dubbla 
hyror under en övergångsperiod. Hjälp med den ena boendekostnaden sker endast 
om den enskilde inte har kontanter eller lätt realiserbara tillgångar (aktier, fonder, 
obligationer mm) som överstiger ett basbelopp, vilket är 44 300 kronor (2016). 
 
Ett större uttag får inte ha skett, utöver en skälig levandsnivå, två månader innan 
ansökan om dubbel boendekostnad inlämnats. 
 
Man måste lämna in ansökan senast sex månader efter inflyttning till särskilt boende. 
Ekonomisk hjälp till dubbel boendekostnad kan utgå under högst tre månader i 
samband med inflyttning till särskilt boende. Om bostaden avyttras inom tre månader 
ska du omedelbart meddela detta till socialförvaltningen.  
 
Bilagor som ska bifogas ansökan: 

• Kopia på hyresavin 
• Kopia på den senaste självdeklarationen från skattemyndigheten (alla sidor) 
• Kontoutdrag från banken (tre månader bakåt) 
• Kopia på uppsägning av hyresrätten 
• Vid innehav av bostadsrätt eller egen villa ska påbörjad försäljning styrkas 

med till exempel handlingar från mäklare 
 
Ansökan skickas till: 
 
Vallentuna kommun 
Socialförvaltningen 
Ekonomi 
186 86 VALLENTUNA 
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Ansökan om dubbel boendekostnad vid inflyttning till särskild 
boendeform 
 
Efternamn Förnamn 

Gatuadress Personnummer 

Postnummer Postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

Bankens namn och kontonummer 

Sökandes underskrift 

 
 
 
Vid frågor kontakta: 
Birgitta Adlivankin 08-587 854 30 
Birgitta.adlivankin@vallentuna.se 
 
Suzanne Wingqvist 08-587 854 36 
Suzanne.wingqvist@vallentuna.se 
 
Telefontid: mån, ons, fre kl 09.00-10-00.  
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