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Vård- och Omsorgsförvaltningen 

Ansökan om jämkning av hyra vid inflyttning i kommunens särskilda 
boenden 

Ansökan jämkning avser i regel 3 månader. 

Vänligen beakta följande villkor för jämkning 

 Förmögenhet, inklusive aktier och fonder, får ej överstiga 2 x gällande
prisbasbelopp enligt kontoutdrag för de 3 senaste månaderna

 Nuvarande fastighet/bostadsrättslägenhet får ej ges bort som gåva
 Hyresrättslägenhet ska vara uppsagd i samband med acceptans av inflyttning

till särskilt boende
 Fastighet/bostadsrättslägenhet ska vara till försäljning. Intyg om försäljning.
 Fastighet/bostadsrättslägenhet ska ägas av den sökande

Namn: 

Personnummer: 

Lämnade personuppgifter kommer att registreras i kommunens dataregister. Du har, enl. 
personuppgiftslagen, SFS 1998:204, rätt att 1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra register och 
berör dig samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig.  

Hyresrättsbostad 

Uppsägningsdatum from – tom:_______________ - ________________ 

Hyresbelopp: _________________________________ 

Egen fastighet 

Bostadsyta:   m² 
(Driftskostnader beräknas enligt F-kassan schablonbelopp) 

Taxeringsvärde:  
(För uträkning av fastighetsskatt) 

Lån: 



2 

2

Datum och namnteckning sökande: 

Datum och namnteckning god man/ombud (fullmakt krävs): 

 Jag bifogar kopior på senaste inkomstdeklaration 

 Jag bifogar kopior på 3 senaste månaders kontoutdrag (ej kontoöversikt) 

 Jag bifogar ifylld förfrågan om beräkning av omsorgsavgift 

 Jag bifogar intyg från mäklare att fastigheten/bostadsrättslägenheten är till försäljning 

 Jag bifogar kopia på fullmakt 

Avtalslagen 1915:218 kap 2, 25§. Den, som uppträder såsom fullmäktig för annan, ansvarar för att han har 
erforderlig fullmakt och är förty, där han ej förmår styrka, att han handlat efter fullmakt eller att den 
rättshandling, varom fråga är, blivit godkänd av den uppgivne huvudmannen eller ändock är gällande mot 
honom, pliktig att ersätta tredje man all skada, som denne lider därigenom att han icke kan göra 
rättshandlingen gällande mot huvudmannen. 
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