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

Personuppgifter
Sökande (efternamn och förnamn)

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Ort

Bostadsuppgifter – särskild boendeform
Flyttar till

Datum för inflyttning

Hyra per månad

Bifogade handlingar
Mäklaruppdrag

Uppsägning hyresbostad

”Underlag för beräkning av avgift”

Annat

Underskrift
Jag är medveten om att jag kan avkrävas avgift i efterskott om jag inte följer det som
står under ”Villkor för nedsättning av avgift”.
Datum

Underskrift sökande

Namnförtydligande

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

Datum

Telefon

PuL. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Du kan begära att få ett registerutdrag över de uppgifter
som finns registrerade om dig om du skriver till Västerås stad, Äldrenämnden eller Nämnden för personer med funktionsnedsättning, 721 87 Västerås,
som är personuppgiftsansvariga nämnder.

Vänd

1333 2015-06

Västerås stad, Servicepartner

E-post

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Sociala nämndernas förvaltning
721 87 Västerås

Besöksadress
Ingenjör Bååths gata 5
E-post
avgift.voo@vasteras.se

Kontaktcenter
021-39 27 25

Webbplats
www.vasteras.se
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VÄSTERÅS STAD

Information till sökanden
Den som flyttar från egen bostad till en särskild boendeform, det vill säga
ålderdomshem, gruppboende eller servicehus har i samband med inflyttning
möjlighet att få nedsättning av avgiften för omvårdnad samt mat (gäller inte
servicehus) på grund av dubbla boendekostnader. Den egna bostaden ska
sägas upp eller säljas snarast möjligt. Nedsättning kan som längst beviljas i tre
månader för hyresbostad och i sex månader för ägd bostad.
Hyran för det särskilda boendet är inte ”avgift för omvårdnad och mat” och
omfattas inte av möjligheten till nedsättning, utan ska betalas för sig till
hyresvärden för den särskilda boendeformen.
Boendeavgifter på korttidsplats berättigar inte till nedsättning av avgift.
Om sökanden erhållit nedsättning av avgift utan att vara berättigad till det, kommer
krav på betalning av avgift att ställas i efterhand för den tid sökanden inte varit
berättigad till nedsatt avgift.

Villkor
• Handlingar som visar att bostaden är uppsagd eller under försäljning måste
bifogas för att ansökan ska kunna behandlas.
• Blanketten ”Underlag för beräkning av avgift” måste bifogas eller tidigare ha
skickats in för att ansökan ska kunna behandlas.
• Nedsättning av avgift beviljas inte om make/maka/sambo eller annan bor kvar i
den egna bostaden.
• Sökanden är skyldig att informera Västerås stad om lämnade uppgifter ändras, till
exempel om den egna bostaden hyrs ut/säljs tidigare än vad som meddelats.

