
Utdrag över avdrag, effektiverat serviceboende

Person- och kontaktuppgifter

Övriga som bor i samma hushåll

Avdrag enligt Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1201/2020

De verkliga boendeutgifterna för den egna stadigvarande bostaden beaktas. Om det inte längre uppkommer 

utgifter efter att serviceboende inletts, görs inga avdrag. 

Om klientens ägarbostad exempelvis säljs eller hyrs ut två månader efter förflyttning till serviceboende, 

kan två månaders boendeutgifter beaktas som avdrag från inkomsterna. 

Soma boendeutgifter beaktas nödvändiga, skäliga boendeutgifter, exempelvis fastighetsskatt, skäliga

uppvärmningskostnader, obligatorisk hemförsäkring, hyra för tomt och skötselvederlag för aktielägenhet.  

Om det är fråga om ett parförhållande, beaktas klientens andel av utgifterna för den tidigare bostaden, det vill 

säga hälften av utgifterna. Anmäl dock alltid de totala kostnaderna för bostaden,  vi beaktar automatiskt hälften 

av dessa. 

Intressebevakningsfullmakt, fullmäktiges arvode (dock högst till 

beloppet av ovan avsedda grundavgift som ingår i 

intressebevakarens arvode)

     €  

     €  

avdras automatiskt

Följande avdrag görs från klientens inkomster

Hyra för serviceboende

Grundavgift som ingår i intressebevakarens arvode

Klientens namn

Namn

Personbeteckning

Personbeteckning

Adress

Make/makas namn Personbeteckning

PersonbeteckningNamn

Namn Personbeteckning

avdras automatiskt högst till beloppet av 

årssjälvriskenLäkemedel som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen

Övriga läkemedel och salvbaser*

*Till den del som en yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården har bedömt att de är behövliga för klientens 

hälsa. Ersätts utgående från fritt formulerad ansökan, till ansökan bifogas utlåtande eller pålitlig utredning av 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 

     €  



Utgifter för ägarbostad under de senaste sex månaderna före förflyttning till serviceboende

Utgifter/6 månader Utgifter /1 månad

Utgifter för hyresbostad under en månad före förflyttning till serviceboende

Utgifter/1 månad 

Utgifter för bostadsrättbostad under de senaste tre månaderna före förflyttning till serviceboende

Utgifter/3 månader 

Underteckning, namnförtydligande och telefonnummer till den som gett uppgifterna

Serviceboende för äldre Serviceboende, mental/missbrukarvård

Returneras till adressen: Returneras till adressen: 

Lovisa grundtrygghetscentral/Jukka Soininen Lovisa grundtrygghetscentral/Johnny Haataja

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

tfn 0444 555 300 tfn 0440 555 474 

Hyra för uppsägningstiden      €  

Hemförsäkring      €  

     €  

     €  

€       €  

     €  

     €  

Hyra för uppsägningstiden      €  

Hemförsäkring      €  

Hyra för tomt

Skötselvederlag för aktielägenhet

Uppvärmningskostnader

Fastighetsskatt

Hemförsäkring

     €  

     €  

     €  

     €  

Telefonnummer Namnförtydligande

Datum Underteckning


