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Ansökan om höjt minimibelopp
Vård- och socialnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

En brukare har rätt att ansöka om höjt minimibelopp vid varaktiga levnads-omkostnader som är
fördyrande. Kommunen ska beakta vissa fördyrande kostnader i samband med beräkning av
avgiftsutrymme, enligt 8 kap 8 § socialtjänstlagen.
Det finns ett generellt minimibelopp som avräknas från nettoinkomsten vid beräkningen av
avgiftsutrymme. Detta minimibelopp beräknas täcka kostnader såsom el, tidningar, resor, möbler,
husgeråd, hygienartiklar, kläder, kostnader för läkemedel och läkare upp till högkostnadsskyddet m.m.
Exempel på kostnader som kan höja minimibeloppet är:

* Underhållsskyldighet/försörjningsplikt för minderåriga barn.
* Kostnader för god man/förmyndare/förvaltare.
* Förhöjda kostnader till följd av funktionsnedsättning, bl.a. för rehabilitering/habilitering inkl. resor.
Om Ni kan styrka fördyrade levnadsomkostnader kan vård- och socialnämnden besluta om en höjning av
minimibeloppet. För att göra bedömningen om levnadskostnaderna inryms i minimibeloppet eller inte,
påvisas dessa kostnader, t ex via läkarintyg eller kvitton. Kostnaderna ska vara av varaktig karaktär och av
väsentlig storlek för att höjt minimibelopp ska beviljas.
Beslut om minimibelopp beviljas ett avgiftsår i taget
Huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postadress

God man
Namn

Adress

Telefon

Bergs kommun © Copyright

Postadress

Ansökan skickas till: Bergs kommun, Vård- och socialnämnden, Box 73 845 21 Svenstavik

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att
kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som
åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 5 år. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att
vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter
och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Vård- och
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socialnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
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