ÖREBRO KOMMUN

Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är det belopp du får behålla innan det kan tas ut en vård- och
omsorgsavgift. Förbehållsbeloppet är ett lagstadgat belopp och består av din
boendekostnad samt ett schablonbelopp kallat minimibelopp, som skall räcka
till normala levnadsvillkor enligt socialtjänstlagen 8 kap. 7§.
Du kan ansöka om att vi ska ta hänsyn till merkostnader som minibeloppet
inte täcker, om du har behov under en längre tid. Med behov under en längre
tid menas att kostnaden är regelbundet återkommande. Merkostnaden ska
överstiga 300 kronor per månad. Detta regleras i socialtjänstlagen 8 kap. 8§.
Prövning och behov av ett förhöjt förbehållsbelopp sker individuellt.
För att kunna behandla din ansökan behöver vi få in:
•
•
•

Intyg som styrker ditt behov exempelvis läkarintyg
Intyg som styrker kostnad och påvisar varaktighet exempelvis kvitton,
fakturor eller liknande.
Söker du om höjt förbehållsbelopp på grund av kostnad för god man
behöver du skicka in fakturan som avser godmanskapet. Har du
handikappersättning/merkostnadsersättning så behöver vi kopia på
beslutet från Försäkringskassan. Kostnader som täcks av annat bidrag
eller ersättning kan inte föranleda högre förbehållsbelopp.

Inkommer inte dessa underlag kan inte ärendet handläggas och kommer således att
återsändas för komplettering.
Bor du på vård- och omsorgsboende, korttidsboende, har kost på
dagverksamhet eller lunchlådor från Örebro kommun, tar vi alltid hänsyn till
fördyrad kost genom ett tillägg i förbehållsbeloppet.
Vi kan inte ta hänsyn till merkostnad för:
•

Trygghetslarm

•

Vård- och omsorgsavgift

•

Skulder, avbetalningar, utmätning
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VÄND

ÖREBRO KOMMUN

Sökande: Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Telefon

Uppgifts- Namn
lämnare:
(Om sökande
inte själv
handhar sin
ekonomi)

Telefon

Jag ansöker om förhöjt förbehållsbelopp för:
Kr/månad
Kr/månad
Kr/månad
Ansökan utan handling som styrker kostnaden återsänds för komplettering.
Blanketten och intygen skickas till:
Debitering Social välfärd
Box 343 00
701 35 Örebro
Örebro kommun kommer hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
GDPR. Vill du läsa mer se utskickad informationstext om GDPR, kontakta
Servicecenter 019-21 10 00 eller läs mer på www.orebro.se

