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Skickas ifylld till
Västerås stad
Sociala nämndernas förvaltning
Biståndsenheten äldreomsorg
721 87 VÄSTERÅS

Jag söker för första gången

Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat individuellt förbehållsbelopp

Sökandes personuppgifter
Efternamn, förnamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Ort

God man/förvaltares personuppgifter
Efternamn, förnamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer

Mobilnummer

Ort

E-post

Vid administration av din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i ett IT-system och lagras längst i 10 år.
Information kan komma att hämtas från Försäkringskassan, Skatteverket och SPV.
Uppgifterna hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Du kan begära registerutdrag
över registrerade uppgifter om dig genom att skriva till Äldrenämnden eller Nämnden för funktionshindrade
i Västerås stad, 721 87 Västerås, som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna omfattas av sekretess.
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Jag ansöker om individuellt förbehållsbelopp av följande skäl

Bifogade handlingar
Läkarintyg

Arvodesbeslut

Annan handling

Annan handling, vilken?

Underskrift
Ort och datum

Information om individuellt förbehållsbelopp, se baksidan.

Underskrift

VÄSTERÅS STAD
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Individuella tillägg till förbehållsbelopp
Kommunen kan i vissa situationer bestämma förbehållsbeloppet till en högre nivå genom
individuell prövning. Detta kan gälla om brukaren har ”ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt
högre belopp” än det som omfattas av det generella förbehållsbeloppet. Med varaktigt behov avses
minst sex sammanhängande månader och beloppet måste minst uppgå till 200 kronor per månad.
Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet kan ges efter ansökan och individuell prövning.
Följande poster är exempel på levnadskostnader som kan föranleda beslut om individuellt tillägg till
förbehållsbeloppet:
fördyrad kost1, till exempel på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i ordinärt eller särskilt
boende eller på grund av att omsorgstagaren är yngre och av det skälet har en högre kostnad
för sin matkonsumtion
familje- och arbetssituationen, till exempel underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor
samt andra kostnader som behövs för en familjs underhåll
kostnader till följd av funktionshinder, bland annat för rehabilitering/habilitering inklusive resor
yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter som är naturliga för yngre personer
yngre funktionshindrades personers behov av medel för bosättning, familjebildning, etcetera
kostnader för god man eller förvaltare
När den enskilde själv lagar mat: I prop 2000/01:149 anges att de schabloniserade kostnaderna för
kost som ingår i minibeloppet är framräknat för personer över 61 år. Eftersom normalkonsumtionen
av livsmedel för personer under 61 år är högre beaktar kommunen denna merkostnad så att yngre
personer med funktionshinder förbehålls ett generellt högre belopp för livsmedelskostnader än äldre
personer.
Yngre funktionshindrade har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning och familjebildning
(ingår i ovan familje-arbetssituation). Levnadskostnader för yngre funktionshindrade bör i dessa fall
efter ansökan och individuell prövning räknas upp till en nivå som överstiger minimibelopp upp till
10 procent.
Intygas
Ansökan ska styrkas med intyg eller kvitto. Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning
till exempel handikappersättning kan inte föranleda tillägg till förbehållsbeloppet.
Giltighet
Ansökan om individuellt förbehållsbelopp kan beviljas för ett år i taget. Därefter behöver ny
ansökan göras.
Överklagan
Du kan överklaga avgifter, förbehållsbelopp och inkomster enligt 16 kap 3§ Socialtjänstlagen.
Mer information
Ytterligare information kan fås av avgiftshandläggare. Ring receptionen 021-39 27 25 eller
kommunens växel 021-39 00 00 och begär att bli kopplad till en avgiftshandläggare för äldre och
funktionshindrade. Namn och telefonnummer finns även på avgiftsbeslut som skickats ut.
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Specialkost är ofta dyrare än vanlig mat. Specialkosterna kan direkt jämställas med läkemedelsbehandling. I flera fall
är specialkosten den huvudsakliga behandlingen av sjukdomen. Behov av specialkost ska styrkas med läkarintyg vid
ansökan om inidividuellt tillägg till förbehållsbeloppet på grund av fördyrad kost. Konsumentverket gjorde under våren 2007
en översyn och revidering av tidigare beräkningar av specialkoster. De specialkoster som medför en merkostnad på mer än
200 kronor/månad är fettreducerad, glutenfri och komjölksproteinfri kost. PM 2008:3. Konsumentverket.

