Ansökan

Jämkning av avgift
vid inflytt till vård- och omsorgsboende
Omsorgsförvaltningen

Du kan ansöka om nedsättning av din avgift på grund av dubbla boendekostnader vid inflyttning till
till vård- och omsorgsboende. Din ansökan ska ha inkommit inom fyra (4) månader från att du tackat ja till
boendet. Nedsättning kan endast beviljas när du under samma månad betalar för två bostäder.
Dödsbodelägare äger inte rätt att ansöka om jämkning .

1. Personuppgifter
Sökande

Förnamn Efternamn

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Bor någon person kvar i din bostad?

Ja

2. Uppgifter om min tidigare bostad*
Adress

Hyrd bostad**

Bostadskostnad avser

3 Inkomstuppgifter

Postadress

Bostadsrätt

Nej

Egen fastighet

Jag har tidigare lämnat min inkomstuppgifter till Omsorgsförvaltningen
Jag kompletterar denna ansökan med mina inkomstuppgifter***

4. Behjälplig med ansökan
Förnamn Efternamn

Telefon

5. Underskrift

Jag försäkrar att uppgifterna är korrekta. Jag godkänner att Kristianstads kommun behandlar mina
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnteckning, medsökande

Telefon
Telefon

*Bifoga underlag (t.ex. kontoutdrag, kvitton etc.) som styrker inbetalda hyror/månadsavgifter. Gäller ej om du
flyttar från egen fastighet.
**Bifoga bekräftelse från hyresvärden att bostaden sagts upp.
*** Bifoga ifylld inkomstblankett. Läs mer på www.kristianstad.se
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter
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Ansökan skickas till:
Kristianstad Kommun, Omsorgsförvaltningen, Avgiftshandläggarna, 291 80 Kristianstad

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

Omsorgsförvaltningen

Så fyller du i ansökan om nedsättning av avgift
Om du i samband med inflyttning till vård- och omsorgsboende får dubbla bostadskostnader kan
du ansöka om nedsättning av din avgift. Din ansökan ska ha inkommit inom fyra (4) månader
från att du tackat ja till vård- och omsorgsboendet. Nedsättning kan endast beviljas när du under
samma månad betalar för två bostäder. Du kan som längst beviljas fr.o.m. den månad du har
tackat ja till boendet och tre (3) månader därefter med högst den boendekostnad som du har
hade i din tidigare bostad. Dödsbodelägare äger inte rätt att ansöka om jämkning.
Förutsättningar för nedsättning av avgift:

Du har lämna uppgifter om dina inkomster och boendekostnader.
Du har styrkt hyresinbetalningar eller inbetalda månadsavgifter.
1. Personuppgifter

Uppge förnamn, efternamn och personnummer. Kryssa i om du är gift, sambo eller
ensamstående. Ange mm någon person bor krav i din tidigare bostad.
2. Uppgifter om tidigare bostad.

Ange din fullständiga adress och om bostadskostnaden avser hyrd bostad, bostadsrätt eller egen
fastighet.
3. Inkomstuppgifter

Uppge om tidigare har lämnat aktuella inkomstuppgifter till Omsorgsförvaltningen, eller om du
kompletterar denna ansökan med ifylld Inkomstblankett. Blanketten kan hämtas hos
Medborgarcenter eller på www.kristianstad.se
4. Behjälplig med att fylla i ansökan

Uppge namn och telefonnummer om någon annan har hjälpt dig med ansökan.
10. Underskrift

Skriv under ansökan. Skicka in den tillsammans med underlag till
Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Avgiftshandläggarna
291 80 Kristianstad
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