Vård- och omsorgsförvaltningens

ANSÖKAN OM REDUCERING AV HYRAN

Myndighetsfunktionen/Avgiftsgruppen
Box 41, 221 00 Lund
Tfn 046-35 50 24, 35 83 47, 35 83 10

VID TILLFÄLLIGT DUBBELT BOENDE

Personuppgifter
Sökandes namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Jag flyttade in i särskilt boende/LSS bostad
Boendets namn/Adress
Inflyttningsdatum

Jag ansöker om nedsättning av hyra för tiden
Från och med datum
Till och med datum
Bostaden sades upp datum (hyresrätt)

Bostaden lämnades till försäljning (ägd bostad)

Uppgifter om hyrd bostad, bostadsrätt och eget hus
Hyresrätt

Bostadens storlek
(m2)

Månadshyra

Ingår hushållsel?

Ingår värme?

Ingår vatten?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Bostadsrätt

Bostadens storlek
(m2)

Avgift

Ingår hushållsel?

Ingår värme?

Ingår vatten?

Ja

Nej

Eget hus

Ja

Nej

Fastighetens
bostadsyta (m2)

Ja

Nej

Fastighetsbeteckning

Ingår varmvatten?
Ja

Nej

Ingår varmvatten?
Ja

Nej

Lån
n på bosta
adsrätt elle
er fastighe
et (bifoga kkopia av senaste låneavi)
Långgivare
Aktuelltt skuldbeloppp (kr)
Akktuell räntessats (%)
(dra intte av ev. rän
ntebidrag)

Om du flyttar tiill särskilt boende/LSS bostad och inte hinner säga upp hyyreskontraktt eller
få såålt den gamlla bostaden till inflyttniingsdatumett, så kan du ansöka om reducering av
den nya hyran.
För att ha rätt attt ansöka om
m reducering av hyran på
p grund avv tillfälligt du
dubbla
boenndekostnadeer ska bostaaden vara upppsagd eller lämnad till försäljning.
Kop
pia på bekrräftelse av u
uppsägningg från hyressvärden elleer på uppd
drag om
förssäljning av bostad skall bifogas tiill ansökan. Om kopiaa inte inkom
mmer kan
ansöökan inte h
handläggas.. Ansökan aanses inte vvara inkommen förrän
n alla handlingar
är rregistreradee på vård- ooch omsorggsförvaltnin
ngen.
Mann kan beviljaas reducerinng av nya hyyran från occh med tillträdesdagen ttill bostadenn på
det ssärskilda booendet/LSS bbostad och ttill och medd tredje månnadens sista kalenderdag.
Ansökan med kkopia på bekkräftelsen avv uppsägninngen eller koopia på uppddraget om
försääljningen avv bostaden sska vara inläämnad inom
m en månad
d efter tillträäde till bostaaden
på särskilda boeendet/LSS bostad.
b
Om det inkomm
mer senare änn en månadd efter tillträädet
m det dattum ansökann och kopiann inkommerr.
beviiljas reducerring av hyraan från och med
Ans
sökan i eftterhand ka
an ej göra
as efter tre
e månaderr från infly
yttningsda
agen.
I de fall där bosstaden blir uthyrd
u
eller såld innan ansökningst
a
tidens ”till ooch med dattum”,
ska avgiftsgrupppen meddellas om dettaa. Beslut kann då kommaa att omprövvas.
Läm
mnade uppgiifter kan kom
mma att konntrolleras.

Und
derskrift
Härm
med försäkrrar jag på heeder och sam
mvete att läm
mnade uppggifter är fullständiga ochh
sannningsenliga.
Ort och datum
m
Nam
mnteckningg

Ans
sökan skall skickas till
Vårdd- och omsoorgsförvaltnningen
Mynndighetsfunkktionen, Avvgiftsgruppeen
Boxx 41, 221 00 Lund
Vid frågor vänligen kon
ntakta
Avggiftsgruppenn 046 – 35 550 00
avgiiftsgruppen@
@lund.se

Nam
mnförtydliggande

