ANSÖKAN OM AVGIFTSREDUCERING FÖR DUBBEL BOSTADSKOSTNAD VID
INFLYTTNING TILL SÄRSKILT BOENDE ÅR 2021
När du flyttar in till ett särskilt boende kan du vara berättigad till avgiftsreducering
om dubbel bostadskostnad uppstår på förfallodag för särskilt boende hyra och
den tidigare bostads-kostnaden. Tänk på att hyra för särskilt boende betalas i
efterskott och hyra för din tidigare bostad betalas i förskott. Har du en förmögenhet
som överstiger 95 200 kronor medges ingen reducering. Reducering sker med den
lägsta hyran under maximalt tre månader.
Ansökan om avgiftsreducering görs på denna blankett och skickas till Svedala
kommun, Vård och omsorg, Kommunhuset, 233 80 Svedala. Kompletterande
uppgifter kan komma att krävas in. Kontakta avgiftsadministratör Angelica Timrell,
telefonnummer 040-626 81 54 om du har några frågor om avgifter.
Personuppgifter sökande
Förnamn, Efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Uppgifter om den tidigare bostaden
Hyresrätt
Bostadsrätt

Hyra
Kr/mån
Avgift

Kallhyra*

Vid kallhyra ange er
bostadsyta

Kr/mån
Fastighetsbeteckning

Egen
fastighet*
Uppsägningstid för hyra eller bostadskostnad, ange tom datum

2

Skuldräntor på bostadsrätt per 31/12 år 2020

kr/år
Skuldräntor på bostadsfastighet per 31/12 år
2020
k /å

* Kommunen följer Pensionsmyndighetens föreskrifter vad gäller beräkning av boendekostnad i egen fastighet och vid kallhyra i hyrd
bostad.

Förmögenhet
Min förmögenhet understiger 95 200 kronor. (Förmögenhet avser kontanter,
obligationer, aktier, fonder mm)

Jag försäkrar härmed att de lämnade uppgifterna är korrekta och att jag förbinder
mig att under-rätta om förändringar samt att jag tagit del av Svedala kommuns
gällande avgiftsbestämmelser. Jag är medveten om att ovanstående uppgifter kan
komma att kontrolleras.

GDPR: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som du lämnar kommer att
registreras i ett datasystem och används för att administrera din ansökan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning
vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att uppgiften
behövs för att myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter sparas hos kommunen och kan komma att
användas för statistiska ändamål. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Svedala kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du genom att kontakta oss på registrator.ks@svedala.se.
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