Gällivare Kommun

Sid 1

2019
Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp på grund av
dubbel boendekostnad vid flytt till vård- och omsorgsboende.
Ansökan gäller:
Ensamstående.
Makar/Registrerade partner där båda flyttar till vård- och omsorgsboende.
Personuppgifter och adress
Sökande

Personnummer

Maka/Make/Registrerad partner

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och postadress

Mobiltelefon

Vid flytt från ordinärt boende till vård- och omsorgsboende kan dubbel boendekostnad
uppstå till dess man har avvecklat den gamla bostaden.
Under den tid man har dubbla boendekostnader kan höjning av förbehållsbeloppet beviljas
till att omfatta boendekostnaden för båda bostäderna vid beräkning av omsorgsavgift.
Höjning av förbehållsbeloppet kan beviljas maximalt under 3 (tre) månader.

För att höjning av förbehållsbelopp ska kunna beviljas ska dessa
handlingar bifogas:
 Handling som bevisar att bostaden är uppsagd eller är under försäljning och där
sista hyres-/besittningsmånad framgår.
 Kvitto på betalad hyra/månadsavgift, för den period man har dubbel
boendekostnad, för den bostad som ska avvecklas.
 Om bostadstillägg/bostadsbidrag ÄR BEVILJAT för det boende som ska
avvecklas ska kopia på senaste beslutet bifogas.
 Om bostadstillägg/bostadsbidrag EJ ÄR BEVILJAT för det boende som ska
avvecklas ska kopia på senaste hyresspecifikation / månadsavgiftsavi bifogas.
Ansökan ska ha inkommit till Gällivare Kommun senast 3 (tre) månader efter inflyttningsdag.
Uppgifter om boendekostnad för den bostad som ska avvecklas lämnas på nästa sida.

Ansökan skickas till:
Gällivare Kommun
Ekonomienheten
982 81 Gällivare.

Sid 2
Boendekostnad för den bostad som ska avvecklas.
Bostadstillägg/bostadsbidrag från pensionsmyndigheten/försäkringskassan
är beviljat för det boende som ska avvecklas. (kopia på senaste beslutet ska bifogas)
Uppgifter om boendekostnad för det boende som ska avvecklas är inlämnat till
Ekonomienheten Gällivare Kommun tidigare detta år.
Om Du kryssat i någon av rutorna ovan behöver Du inte fylla i uppgifterna nedan om
boendekostnad.

Glöm inte underteckna blanketten längst ner på sidan

↓

Fyll i uppgifterna för det boende som ska avvecklas.
Hyresrätt Kopia på senaste hyresspecifikation ska bifogas, inte bara inbetalningskortet.
Hyra

□

kr/månad
Hushållsel ingår i hyran

Bostadsyta

kvm

□ Hushållsel ingår EJ i hyran

Bostadsrätt Kopia på senaste månadsavgiftsavi ska bifogas, inte bara inbetalningskortet.
Månadsavgift

□

kr/månad

Hushållsel ingår i månadsavgiften

Bostadsyta

kvm

□ Hushållsel ingår EJ i månadsavgiften

Räntekostnad föregående år för lån på bostadsrätten

Kr / år

Eget enfamiljshus

Räntekostnad föregående år för lån på fastigheten

Kr / år

Tomträttsavgift

Kr / år

Kommunal fastighetsavgift / statlig fastighetsskatt

Kr / år

Driftskostnader såsom uppvärmning, vatten, avlopp, sophämtning
underhåll och försäkring beräknas utifrån schablonbelopp enligt
pensionsmyndighetens föreskrifter. Beräknas utifrån bostadsyta.

Bostadsyta

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga.
Ort och datum

Behjälplig vid upprättandet, namn och telefon

Sökande

Förvaltare / God man / ombud

Maka/Make/Registrerad partner

Telefon Förvaltare / God man / ombud

kvm

