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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress 
Rådhusgatan 8

Telefon 
0171-62 50 00

Telefax
0171-62 61 24

Plusgiro 
7 07 27-3

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
kommunen@enkoping.se

Ansökan om förhöjt minimibelopp
Om du har extra dyra kostnader för till exempel god man, underhållskostnad för 
minderårigt barn eller av medicinska skäl kan du ansöka om att ditt minimibelopp 
ska höjas. Du måste ha skickat in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan för att vi 
ska kunna handlägga din ansökan. Kostnaden ska vara i minst sex sammanhängande 
månader och uppgå till minst 200 kronor per månad.

Personuppgifter Namn Personnummer

Ange dina 
merkostnader

Typ av merkostnad Belopp (kronor per månad)

Underskrift
sökande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Jag fick hjälp 
med att fylla i 
ansökan

Namn Telefonnummer

Du behöver fylla i uppgifterna i blanketten om du har extra fördyrande kostnader på grund av sjukdom eller funktions-
nedsättning som du vill att vi ska ta hänsyn till i avgiftsberäkningen. Uppgifterna lagras så länge ärendet är aktuellt, 
dock längst 10 år, förutom för dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden. Dessa uppgifter sparas i forskningssyfte 
enligt § 60 och 62 socialtjänstlagen samt § 51 socialtjänstlagen. I de fall ditt/dina barns ålder eller andra personuppgif-
ter om din make, maka, sambo eller registrerad partner behövs för att beräkna din avgift lagras även dessa uppgifter 
på samma sätt. Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden. Kontakt genom e-post: 
vardomsorg@enkoping.se. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras. För mer information, se 
bilaga eller gå in på vår hemsida enkoping.se/personuppgifter.

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 745 80 Enköping
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