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Omsorgsförvaltningen 

Personuppgifter och adress 

Bostadskostnad för make/maka som bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden 

Fylls i av dig som bor kvar i hyrd bostad eller bostadsrätt 

Fylls i av dig som bor kvar i egen ägd fastighet 

Fastighetens taxeringsvärde                                                                                   
(bostadsbyggnad+tomt) Bostadsyta                                      m² 

Fylls i av dig som har lån på bostaden 

Långivare Skuldbelopp, kr Räntesats, % 

      

      

Bostadstillägg (söks hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan) 

På baksidan av denna blankett kan du vid behov lämna övriga upplysningar till avgiftshandläggare. Där          
informerar vi även om hur vi behandlar och sparar dina personuppgifter.  

    

Datum Underskrift 

Typ av bostad 
  

Hyra:                                                    kr/mån Bostadsyta:                                      m² Hyrd bostad                     Bostadsrätt 

Ingår 
hushållsel                    ja          nej 

Ingår 
värme                             ja        nej 

Ingår 
vatten                             ja        nej 

Ingår 
varmvatten                   ja        nej 

Jag försäkrar på heder och samvete att alla uppgifter i blanketten är fullständiga och sanna. 

Ansökan om särskild beräkning av vård- och omsorgsavgift i samband 

med att make/maka flyttar till särskilt boende 

 Omsorgstagares förnamn 
  

Omsorgstagares efternamn Personnummer (år, mån, dag, nr) 

Vårdbostad 

Make/maka förnamn Make/maka efternamn Personnummer (år, mån, dag, nr) 

Adress, postnummer och ort Telefonnummer 

I samband med att en av makarna flyttar från gemensamt boende till särskilt boende (vårdbostad) kan en om-
räkning ske på begäran av makarna. Hänsyn tas då till boendekostnad och förbehållsbelopp för kvarboende 
maka/maka. Ansökan görs genom att fylla i denna blankett. 

Jag har ansökt om bostadstillägg                               ja                           
nej 

  
Om ja, ange om möjligt datum 

       Fått avslag                            Beviljats bostadstillägg med                                              kronor/månad        Från och med 
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Övriga upplysningar 

Så behandlas dina personuppgifter 

För att kunna göra en beräkning för nedsättning/befrielse från hemtjänstavgift på grund av dubbla boendekostnader behö-
ver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och de övriga uppgifter du 
lämnar i blanketten. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De 
personuppgifter vi behandlar får vi i huvudsak direkt av dig men uppgifter kan även inhämtas från andra myndigheter, till 
exempel så hämtar vi inkomster från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. Om du inte vill lämna de personuppgifter 
som vi behöver kan vi inte göra en nedsättning/befrielse av din hemtjänstavgift.  

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår 
behandling är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som kommunen kan ha en skyldighet 
att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, 
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kan också komma att användas för följande syften i verksam-
heten: tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.  

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter 
rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om 
dig, ett så kallat registerutdrag.  

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är omsorgsnämnden org.nr 212000–0662. För att utöva dina rättigheter och ex-
empelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till omsorgsförvaltningen genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-
post till omsorgsnamnden@vaxjo.se.  

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till 
dataskyddsombud@vaxjo.se  

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se  

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. 

 

Sänd ifylld blankett till 

Avgiftshandläggare 
Växjö kommun 
Omsorgsförvaltningen, Ljungadalsgatan 2 A 
Box 1222 
351 12  VÄXJÖ 


