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ANSÖKAN OM DUBBLA BOENDEKOSTNADER (I samband med flytt till servicehus)  
          
Sökande           Personnummer    
                  
Make/Maka/Partner         Personnummer    
             
Ansökningsmånad:                
                   
INKOMSTER    Sökande     Ev. Make/maka/partner  
Månaden före ansökningsmånad              
Pension (inkl. bostads-   Netto belopp   Netto belopp    
tillägg från FK                
Annan pension (AFA, AMF, Pension  Netto belopp   Netto belopp    
från utlandet                

Införsel/utmätning KFM Belopp     Belopp      
                  

Andra insättningar på konto Belopp     Belopp      
                   

UTGIFTER   Sökande     Ev. Make/maka/partner  
Månaden före ansökningsmånad              
Boendekostnad gamla boendet Belopp     Belopp      

                   

Boendekostnad nya boendet Belopp     Belopp      

                   

Ev. Elkostnad  Belopp     Belopp      

                   

Ev. Hemförsäkring  Belopp     Belopp      

                   

Ev. Hemtjänstavgift  Belopp     Belopp      

                   

Mat/omsorgsavgift   Belopp     Belopp      

                   

Medicin/läkarvård som ej är  Belopp     Belopp      

betalt                 

TILLGÅNGAR         VÄRDE      

                   
Fritidshus/fastighet     JA  NEJ  Belopp      

Fordon (bil, båt, släp, husvagn mm) JA NEJ Belopp      

Sparade pengar     JA NEJ Belopp      

Aktier, fonder och dylikt   JA NEJ Belopp      

          

Forts…..          
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FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT            

                   

Jag/Vi godkänner att Socialförvaltningen får kontrollera uppgifterna hos ekonomikontoret  
(avgifter), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skattemyndigheten, Företagarregistret,  
Kronofogdemyndigheten, Fastighetsregistret och Fordonsregistret     
            
Jag/Vi försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att  
jag/vi ska meddela socialtjänsten om lämnade uppgifter ändras.     
(Oriktiga uppgifter kan leda till polisanmälan)       
            
            
Ort/datum          
                   
            
Sökandes underskrift         
                   
            
Ev. Make/Maka/Partners underskrift        
            
                   
                   
Eventuellt beviljat bistånds sätts in på nedanstående konto:        
            
Bank:                   
            
Clearing nr:   Kontonummer:          

          

          

Handlingar som ska bifogas ansökan       

¤ Hyreskontrakten samt aktuella hyresavier som ska betalas     

¤ Intyg på uppsägningstid gamla boendet      

¤ Ekonomiska översikter från samtliga banker där ni har konton    

¤ Kontoutdrag från alla konton de tre senaste månaderna     

¤ Kopia av senaste färdiga självdeklarationen med skatteuträkning    

¤ Kvitton, underlag som styrker de utgifter som tagits upp i ansökan    

          

Komplett ansökan prövas inom 14 dagar       
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Ekonomiskt bistånd till dubbla boendekostnader vid flytt till servicehus 

Om situationen är sådan att man vid oplanerad flytt till servicehus hamnar i dubbla boendekostnader kan man 

ansöka om ekonomiskt bistånd för de oförutsedda merkostnaderna som detta medför. 

Ansökan görs månadsvis på anvisad blankett under de månader som behovet kvarstår. (max tre månader) 

 

Handlingar som ska bifogas ansökan är:  

 Hyreskontrakten för gamla och nya boendet samt aktuella hyresavier som ska betalas 

 Intyg på uppsägningstid för det gamla boendet 

 Ekonomiska översikter från samtliga banker där det finns konton 

 Kontoutdrag från alla konton för de senaste tre månaderna 

 Kopia av senaste färdiga självdeklarationen med skatteuträkning 

 Kvitton och andra underlag som styrker de utgifter som tagits upp i ansökan 

 

Komplett ansökan kan skickas till: 

Piteå kommun 
Stöd och omsorg 
Stöd till försörjning 
941 85 PITEÅ 
 
Vid frågor om dubbla boendekostnader vid flytt till servicehus går det bra att ringa kommunens handläggare för 

ansökan om dubbla boendekostnader, vardagar mellan 9-15 tel: 0911-69 62 80. 

 

 


