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Dubbla bostadskostnader, ansökan om avdrag
Bistånd enligt socialtjänstlagen.
Sökande

Namn

Personnummer

Flyttar till adress
Ny hyra

Tidigare bostadskostnad:

Bostadstillägg

Avdrag önskas fr.o.m. månad:

T.o.m. månad: (högst tre månader)

OBS! Se villkor på nästa sida.
Du behöver fylla i uppgifterna i blanketten om du vill att vi ska kontrollera om du kan ha rätt till en tillfällig nedsättning av våra avgifter på grund av att du flyttat till omvårdnadsboende. Uppgifterna lagras så länge ärendet är aktuellt,
dock längst 10 år, förutom för dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden. Dessa uppgifter sparas i forskningssyfte
enligt § 60 och 62 socialtjänstlagen samt § 51 socialtjänstlagen. Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är
vård- och omsorgsnämnden. Kontakt genom e-post: vardomsorg@enkoping.se. Du har rätt att invända mot hur dina
personuppgifter hanteras. För mer information, se bilaga eller gå in på vår hemsida enkoping.se/personuppgifter.

Underskrift av
sökande eller
behjälplig

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Jag är medveten om villkoren för avdrag och försäkrar att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga:

Vård- och omsorgsförvaltningens anteckningar
Beslut: Avdrag
på avgiften

Beviljas fr.o.m ___________ t.o.m. ___________ med ___________ kronor per månad.
Beviljas inte

Underskrift
avgiftshandläggare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, 745 80 Enköping
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Rådhusgatan 8

Telefon
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax
0171-62 61 24

Org. nr.
212000-0282

E-post
vardomsorg@enkoping.se
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Regler och villkor
Om du ska flytta till omvårdnadsboende och i samband med det får dubbla
boendekostnader under en kortare tid (max tre månader) kan du ha möjlighet att ansöka om avdrag på avgifterna från vård- och omsorgsförvaltningen. Nedan kan du se vad som gäller för en ansökan.
•

För att kunna ansöka ska du ha sagt upp hyresavtalet eller
lämnat din tidigare bostad till försäljning. Du kan alltså
inte ansöka om avdrag när din maka, make eller sambo
bor kvar i bostaden eller om den överlåts/hyrs ut.

•

Ansökan ska skickas in i samband med att du flyttar in.

•

Blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan med medgivande för
inkomsthämtning behöver också vara inskickad i samband med att
du flyttar in för att vi ska kunna beräkna om du kan få avdrag.

•

Du kan inte ansöka om du själv väljer att flytta från ett
omvårdnadsboende till ett annat. Inte heller om du är på korttidsplats
eftersom det är tillfälligt och du inte har ett hyreskontrakt där.

Om avdrag beviljas görs avdraget på fakturan från vård-och omsorg månaden efter att du flyttat till omvårdnadsboendet. Du får alltid ett beslut på
om ansökan har beviljats eller inte. Avgifterna kan maximalt sättas ner till 0
kronor.
Om uppgifterna du har lämnat ändras, till exempel om din gamla bostad
hyrs ut tidigare än vad som sagts, måste du kontakta din avgiftshandläggare. Avdraget kan ändras eller tas bort i och med en sådan ändring men
även till exempel vid en ändring av bostadstillägg.
Obs! Hyran måste betalas som vanligt. Om du får problem med det kan du
kontakta din gamla hyresvärd och fråga efter en avbetalningsplan.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Rådhusgatan 8

Telefon
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax
0171-62 61 24

Org. nr.
212000-0282

E-post
vardomsorg@enkoping.se

