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Ansökan om ändrad beräkning av vård- och 

omsorgsavgift på grund av dubbla 

boendekostnader vid flytt till vård- och 

omsorgsboende 

Vid flytt till vård- och omsorgsboende kan dubbla boendekostnader uppstå 

under en kortare period innan ditt tidigare hyresavtal upphört eller din tidigare 

bostad avyttrats. 

Du kan därför få ändrad beräkning av din avgift för vård- och omsorg. 

Ändringen innebär rätt att förbehålla sig boendekostnaderna för både den 

tidigare bostaden och den nya bostaden. Detta gäller i maximalt tre månader. 

För att kunna medge ändrad beräkning ska följande bifogas till 

ansökan: 

• Handling som visar att tidigare bostad är uppsagd eller lämnad till

försäljning samt hur många månaders uppsägningstid som tillämpas,

exempelvis bekräftelse från tidigare hyresvärd, underlag från mäklare

eller kopia på hyresavtal där villkoren framgår.

• Handling som visar boendekostnad för den tidigare bostaden,

exempelvis hyresavi.

• Eventuell fullmakt för exempelvis god man.

Ansökan ska ha inkommit senast tre månader efter inflyttning till vårdboendet. 

Sökande ska alltid underteckna ansökan om det inte finns fullmakt för annan 

att underteckna. Om eventuell fullmakt ej inkommit sedan tidigare, bifoga 

detta som underlag.  
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Sökande: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftslämnare: 

 (Om sökande inte själv 
handhar sin ekonomi) 

 
 
 

  Fullmakt bifogas     God man, underlag bifogas 

 
Sökandens 
underskrift:______________________________Datum:______________ 
 
Uppgiftslämnares 
underskrift:______________________________Datum:______________ 
 
 
Skicka ansökan och handlingar till: Örebro kommun, Debiteringen, Box 
34 300, 701 35 Örebro 
 
Programnämnd social välfärd behandlar dina personuppgifter i syfte att 
administrera, utveckla och följa upp avgiftshandläggning samt fakturering, med 
stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 
 
Dina personuppgifter sparas så länge Programnämnd social välfärd har behov 
av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller 
så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
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