Den här blanketten fyller du i om du vill ansöka om jämkning för del av hyra vid inflyttning till särskilt
boende
Personnummer

Namn

Nya bostadsadress efter flyttning

Telefon



Hyreskostnaden kan nedsättas under uppsägningstiden (högst 3 månader) enligt kommunens
aktuella maxtaxa vid flyttning från den egna bostaden till särskilt boende.



För den som äger sin bostad skall bostaden vara till försäljning innan prövning av
hyreskostnaden kan ske.



Utdrag från bank som styrker tillgångarna tre månader tillbaka fram till inflyttnings datum vid
särskilt boende skall bifogas till ansökan. Vid aktier, fonder eller kapitalförsäkring ska kopior av
årsbesked skickas med.



Som tillgångar räknas t. ex pengar på banken, kapitalförsäkringar, obligationer, aktier, fonder och
fritidshus. Bostaden som man söker jämkning för räknas inte som en tillgång.



Observera att nedsättning inte beviljas om tillgångarna överstiger det aktuella basbeloppet
För år 2016 är basbeloppet 44 300 kronor.

Den gamla bostadsadressen före flytt.........................................................................................................
Lägenheten är uppsagd fr o m:

Hyra:

Bostadsbidrag:

Hyran betalas t o m:

 ingår värme
 ingår hushålls el
 ingår vatten
 ingår varmvatten
 ingår sophämtning

 nej
 nej
 nej
 nej
 nej

 Hyrd bostad
 Bostadsrätt
 Ensamstående änka/änkling
 Gift, sammanboende

Den gamla bostadsadressen vid egen fastighet……………………………………………………................
Taxeringsvärde…………………Yta…….. Ägare……………………………………….Ägd andel….............
Uppvärmningssätt

El, fast avgift/år

Vatten, fast avgift/år

Sotning/år

Hemförsäkring/år

Bostadsbidrag/år

Sophämtning/år

Jag försäkrar på heder och samvete att ovan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.
Jag är också medveten om att jag är skyldig att anmäla förändringar som kan ske under uppsägningstiden.

………………………………………………

………………………………………………

Datum

Underskrift

Personuppgifter som lämnas i denna blankett betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen
(PUL)
Du har rätt att enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till
oss, få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas av socialtjänsten.
Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlat om dig.
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