
 
 

ANSÖKAN OM JÄMKNING  
av omsorgsavgift på grund av dubbla boendekostnader i samband med 
inflyttning till särskilt boende 

Personuppgifter: 

Sökandens namn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Postnr och ort 
 

Telefon bostad 
 

Mobil 
 

 
Bostadsuppgifter tidigare bostad: 

Datum då bostaden sades upp/lämnades till försäljning/ 
avveckling av bostaden påbörjades 
 

Hyra/bostadskostnad tidigare bostad/mån (se anvisningar) 
 
 

 

Ansöker om jämkning av omsorgsavgiften under tiden: 

Datum (fr o m) inflyttning till särskilt boende 
 

Datum (till och med) max tre månader från inflyttning  
 

 

Sökandes underskrift: (Jag försäkrar att uppgifter om faktiska förhållanden som lämnats på denna blankett är fullständiga   

                                                  och sanningsenliga) 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 

Ort och datum 
 

 

Kontaktperson med anledning av denna ansökan  (om det är annan person än sökanden): 

Namn 
 

Telefon 
 

Ort och datum 
 

Alla här lämnade uppgifter samt uppgifter som hämtats in från vissa myndigheter kommer att bearbetas och lagras i arkiv eller på  
elektronisk väg i kommunens system under beaktande av bestämmelserna enligt Dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). 

Blanketten skickas till: 

Hofors kommun  
Björkbacken 

Jeanette Jansson 
813 81 HOFORS 



       

Anvisningar 

Ensamstående som stadigvarande flyttar till särskilt boende, ska ha ekonomisk möjlighet att 
avveckla sin tidigare bostad.  

Under denna avvecklingstid, som får uppgå till högst tre månader kan jämkning (nedsättning) 
av omsorgsavgiften, högst 2 139 kr ske på grund av dubbla boendekostnader.  

Jämkning av omsorgsavgiften på grund av dubbla boendekostnader kan ske utifrån följande 
förutsättningar: 

1. Eventuell jämkning gäller ensamboende brukare och under den eller de månader som 
brukaren har faktiska dubbla boendekostnader, det vill säga betalar för två boenden under 
en och samma månad.  

2. Försäljning/uppsägning/avveckling av bostad ska påbörjas inom en månad efter inflyttning 
till särskilt boende. Detta ska kunna styrkas med exempelvis ett försäljningsavtal med 
mäklare eller ett uppsägningsavtal av hyresrätt. Vid försäljning av bostad kan tid för 
avveckling/städning medräknas dvs tiden före ev. försäljningsavtal har upprättats med 
mäklare, dock är totala tiden för jämkning högst 3 månader. 

3. Vid enbart överlåtelse av bostaden medges ingen nedsättning eller befrielse av avgift 
eftersom bostaden inte sägs upp eller lämnas till försäljning. 

Övrigt 

• För att jämkning ska bli aktuell måste den enskilde skicka in en inkomstförfrågan, eftersom 
det inte går att räkna fram ett förbehållsbelopp utan inkomstuppgifter. 

 
• För att jämkningen ska kunna medges ska handlingar lämnas som visar att bostaden är 

uppsagd och där sista hyresmånaden framgår, bifoga ansökan med: 
- Ifylld Inkomstförfrågan - OBS! i de fall du bor i egen fastighet, ex villa, är det viktigt att  
  du på blanketten fyller i uppgifterna; taxeringsvärde, bostadsyta, ev lån och räntesats, 
utifrån dessa uppgifter uträknas bostadskostnaden 
- Försäljningsavtal med mäklare (om sådant har hunnits upprättats), se ovan punkt 2. 
- Hyresavi för din tidigare bostad (hyres- el bostadsrätt) 
- Bekräftelse på uppsägning av hyresrätt 
 

• Sökanden är skyldig att informera avgiftshandläggaren om lämnade uppgifter ändras, 
t ex om den egna bostaden hyrs ut/säljs tidigare än vad som meddelats. 

 
Har du några frågor? 
Vid frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren 
tfn 0290-77 17 39 
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