
Till Dig som vill flytta till ett äldreboende i annan kommun 

Denna information är till för Dig som vill flytta till ett äldreboende i en annan kommun än där du bor 

nu. Med äldreboende menas ett boende med omsorg dygnet runt.  Det kallas särskilt boende för 

äldre eller vård-och omsorgsboende.  

Ett antal kommuner i länet har gjort en överenskommelse om att samverka när någon vill flytta 

mellan kommuner till särskilt boende. Överenskommelsen är till för att göra det enklare för dig som 

vill flytta till särskilt boende i annan kommun och för att underlätta kommunernas planering för 

platser i särskilt boende.  

Det finns också möjlighet att ansöka om plats hos den kommun dit du vill flytta. 

Om Du ansöker enligt överenskommelsen, dvs ansöker hos den kommun där du bor nu 

(rekommenderad sökväg) 

• Kommunen där du bor nu utreder din ansökan och ditt hjälpbehov och fattar beslut om du 

har rätt till att få en plats i särskilt boende. Om du redan har haft kontakt med 

biståndshandläggare går utredningen oftast snabbare än om du söker till kommunen dit du 

vill flytta. 

• Din nuvarande hemkommun behåller ansvaret. Det innebär att den kommunen står för 

kostnaden för platsen och har ansvar att följa upp hur det fungerar för dig i boendet 

• Du betalar avgift till din nuvarande hemkommun. 

Du bör vara fortsatt folkbokförd i din nuvarande hemkommun. Enligt  

 

Om du ansöker direkt till kommunen dit du vill flytta (inflyttningskommunen) 

• Kommunen dit du vill flytta utreder din ansökan och ditt hjälpbehov och fattar beslutar om 

du har rätt till att få en plats i särskilt boende 

• När du flyttat tar inflyttningskommunen över ansvaret. Det innebär att kommunen står för 

kostnaden för platsen och har ansvar att följa upp hur det fungerar för dig 

• Du betalar avgift till inflyttningskommunen 

 

Det här gäller för båda sätten att ansöka 

• Likvärdig handläggning, och förmedling av plats. 

• Du erbjuds plats i den kommun dit du vill flytta om du har fått beslut om att du har rätt till 

plats 

• Du får bo kvar så länge du vill 

• Om kommunen dit du vill flytta erbjuder möjlighet att välja plats i särskilt boende har du 

samma möjlighet att välja plats med båda sätten att ansöka. 


