Inkomstförfrågan 2021
Kommunen behöver dina/era uppgifter om inkomster för att kunna beräkna det avgiftsutrymme
som begränsar dina avgifter för vård och omsorg.
Viktigt att du/ni meddelar kommunen så snart uppgifterna förändras!

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter registreras och behandlas med stöd av “Lagen för behandling av personuppgifter
inom socialtjänstlagen”.
Väljer du att INTE ange ekonomiska förhållanden ska blanketten ändå skickas in.
Nedanstående rad ska då vara markerad med ett X.
____ Jag/vi vill inte lämna inkomstuppgifter som rör mig eller make/maka/registrerad partner/
sammanboende och accepterar att jag påförs maximala avgifter.

Personuppgifter
Efternamn och förnamn (sökande)

Personnr (10 siffror)

Efternamn och förnamn (make, maka, sambo)

Personnr (10 siffror)

Gift (även reg. partnerskap)

⬜

Ogift

⬜

änka/änkling

Adress

⬜

Sammanboende med make/maka/sambo

Ja

⬜

Nej

⬜

Telefonnummer

INKOMSTUNDERLAG
Uppgifter som inhämtas från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och från Statens
Tjänstepensionsverk (SPV) behöver ej lämnas. Det är bl a pensioner, livräntor, sjuk-och
aktivitetsersättning, sjukpenning, bostadsbidrag, bostadstillägg.
För övriga inkomster, ange dina/era inkomster för innevarande år.
Ange bruttoinkomst, dvs inkomst före skatt.
Pensioner från Alecta/AMF, KPA, m.fl.
(ange vilken) fyll i summa per utbetalare. Ange kr/månad

Sökande kr /månad

Make/maka/sambo kr./månad

Sökande:

⬜ ITP

⬜KPA ⬜ALECTA ⬜AMF

Make/maka/sambo :

⬜ ITP

⬜KPA ⬜ALECTA ⬜AMF

Inkomst av tjänst (inte pension)
Inkomst av privata pensionsförsäkringar
Utlandspension, netto (ange i SEK)

INKOMST AV KAPITAL

Ange inkomst av kapital per den 31 december föregående år exklusive kapitalvinst/förlust,
se deklaration/årsbesked från din bank.

Överskott av kapital

Sökande

Maka/make/sambo

UPPGIFT FÖR BERÄKNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPPET
Kostnader för godman, kr/år.

Boendekostnad
Bor du/ni i hyres-eller bostadsrätt anger du dina/era bostadsuppgifter här.
Lägenhetshyra, Bostadsrätt avgift kr/mån

Ingår hushållsel?

Jag/vi har sökt bostadstillägg

Bostadsyta i kvm (ifylls endast om du har kallhyra)

Ja ⬜

⬜ Ja

⬜ Nej

Räntekostnad bostadslån kr/år.

Nej ⬜

Bor du/ni i egen fastighet anger du dina/era bostadsuppgifter här.
Taxeringsvärde på bostadshus, kr

Bostadsyta i kvm

Fastighetsbeteckning

Skuldränta i bostadsfastighet, kr/år

Jag/vi har sökt bostadstillägg

Fastighetsägare (om annan än undertecknad)

Ja ⬜

Nej ⬜

Postmottagare
Ange om avgiftsbeslut eller faktura ska skickas till annan person än dig själv

Relation

Avgiftsbeslut

Faktura

⬜Anhörig ⬜God man
⬜Annan

⬜Anhörig ⬜God man
⬜Annan

Namn
Adress
Postadress
Telefon

Försäkran och underskrift
Jag/vi försäkrar härmed på heder och samvete att de lämnade uppgifterna är kompletta och
korrekta. Jag/vi kommer att meddela om det blir förändringar och är införstådd med att medvetet
felaktiga eller utelämnade uppgifter kan medföra rättelse i underlaget för avgiftsberäkningar.
Jag/vi godkänner att erforderliga datauppgifter får hämtas från Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten.
_______________________________
Sökandes namnteckning

________________________________
Behjälplig vid ifyllandet, namnteckning

__________________________________
Medsökande namnteckning

___________________________________
Behjälplig vid ifyllandet, namnförtydligande

__________________________________
Datum

___________________________________
Behjälplig vid ifyllandet, telefonnummer

Inkomstförfrågan skickas till: Hagfors kommun, Ekonomienheten,683 80 Hagfors
Inkomstförfrågan kan även lämnas till receptionen i stadshuset.

Så här fylls inkomstförfrågan i.
Inkomstuppgifterna ska vara inkomna inom 14 dagar.
● Om man är ny brukare
● På myndighetens begäran
● Om inkomster eller utgifter förändras.
Inkommer inte inkomstuppgifterna efter 14 dagar tas maxtaxa ut.

Personuppgifter
Uppge namn, personnummer och medsökandes uppgifter
Vill man inte lämna inkomstuppgifter kan detta anges och då accepterar man att maximala
avgifter påförs.
Se på dina senaste pensionsutbetalningar och ange bruttobelopp per månad (belopp före skatt).
Som inkomst räknas:
● Kommunal, statlig och privata pensioner
● Bostadstillägg/bostadsbidrag
● Utlandspension
● Privat pension
● Livränta
● Lön/inkomst av tjänst
● Äldreförsörjningsstöd
● Sjuk/aktivitetsersättning, vårdbidrag
Andra ej skattepliktiga inkomster till exempel barnbidrag, underhållsbidrag, studiemedel,
hemsjukvårdsbidrag, ersättning kapitalförsäkring, ersättning sjukfall AGF, andra
försäkringsersättningar och/eller handikappersättning.
Skatt beräknas på den totala inkomsten och beräknas enligt de skatteregler som gäller för det år
som avgifterna gäller och enligt kommun/landstings skatt, avgift till kyrkoavgift enligt schablon samt
nationell begravningsavgift.

Inkomst av kapital
Ange sammanlagt inkomst av kapital (inklusive skatt) per den 31/12 föregående år, till exempel
räntor, och/eller utdelning av aktier eller obligationer. Informationen hittar du på
årsbeskedet från din bank.

Bostadsuppgifter
Ange hela faktiska bostadskostnaden, räkna inte in el, kostnad för bilplats, kabelavgifter mm.
Betalar du kallhyra, dvs det tillkommer kostnader för värme, vatten och eventuellt
sophämtningsavgift, ska du ange bostadsyta. Bor du i bostadsrätt ska du uppge skuldränta per
föregående år.
Bor du i egen fastighet (småhus eller villa) ange bostadsyta, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde
och skuldräntor per föregående år.
Har du inte sökt bostadstillägg ska du kontakta:
Pensionsmyndigheten om du är 65 eller äldre. Tel. 0771 - 776 776 www.pensionsmyndigheten.se
Försäkringskassan om du är 64 eller yngre. Tel. 0771 - 524 524 www.forsakringskassan.se

