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Ansökan om hyresreducering vid dubbel boendekostnad 

Vid flytt till bostad med särskilt service eller särskilt boende inom kommunen ska möjlighet 

ges att avveckla tidigare bostad. Reducering av hyran kan beviljas upp till maximalt två (2) 

månader under förutsättning att den enskilde inte har tillgångar som överstiger ett 

prisbasbelopp (52 500 kr 2023). Om reducering beviljas utgår ersättning för den lägsta 

boendekostnaden. 

Ansökan ska ske inom tre veckor efter att den enskilde flyttat in på det särskilda boendet. 

Personuppgifter 

Förnamn Efternamn 

Personnummer Telefonnummer 

Flyttar till: 

 Lindkullen          

 Pilgården

 Soläng 

 Vävaren

 Skördevägen          

 Prässebäck

 Ängshöken 

Enhet: ………………………………... 

Inflyttning datum: …………………… 

Boendekostnad tidigare bostad 

Adress tidigare boende Hyra tidigare boende 

____________ kr/månad 
Uppsagd från och med Betalar hyra till och med 

Egen fastighet – taxeringsvärde Fastighetsbeteckning 

Driftskostnader (ifylls endast om du inte lämnat dessa uppgifter tidigare) 
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Tillgångar * Summa/värde  

Saldo på konton  

 

Bostadsrätt/fastighet/sommarstuga  

 

Aktier/fonder 

 

 

Pensionssparande 

 

 

Övriga tillgångar 

 

 

*Kopia på senaste hyresavi, senaste inkomstdeklaration samt aktuellt kontoutdrag från bank 

skall bifogas. 

 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och fullständiga 

Underskrift 
 

Datum 

 
Namnförtydligande 
 

Behjälplig vid ansökan 

 

 

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen och fullmakt ska då bifogas. 

 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer 

information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter 

 

 

 

Ifylld blankett skickas till  

Lilla Edets kommun  

Enheten för bemanning och administration 

463 80 Lilla Edet 
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