Ifyllnadsanvisning till Inkomstförfrågan
Du har fått en inkomstförfrågan som vi ber dig fylla i så noggrant som
möjligt för att Omsorgsförvaltningen ska kunna beräkna rätt avgift för
dig.
Om du redan fått ett avgiftsbeslut innan du fyllt i blanketten så är det
en redovisning av de uppgifter vi får automatiskt från
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.
Inkomster som inte kommer därifrån fyller du i på blanketten.
Tjänstepensioner (Alecta, AMF, SPP, SKP m.fl.) måste du fylla i
eftersom det är uppgifter som inte kommer in automatiskt.
Överskott kapital fylls också i på blanketten och även din
bostadskostnad.
Efter att vi fått tillbaka den ifyllda blanketten från dig gör vi en
beräkning på vad just du skall betala för dina insatser, trygghetslarm,
mat, dagverksamhet, korttidsvistelse eller hemsjukvård.
Ett avgiftsbeslut skickas hem till dig igen, omräknad på de uppgifter
du lämnat in, så du får reda på vad din avgift blir.
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Personuppgifter
I denna del av formuläret fyller du i dina personuppgifter och
anger ditt namn, personnummer och din adress (ej c/o adress här).
Personuppgifter skall även fyllas i av make/maka. Ange civilstånd.
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Jag önskar inte lämna några inkomstuppgifter
Här kryssar du i om du inte vill lämna några inkomstuppgifter alls.
Om du inte lämnar uppgifter så godkänner du och är medveten om att
det är maxtaxan som kommer att debiteras för dina insatser.
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Inkomstuppgifter
I denna del av formuläret skall du ange dina inkomstuppgifter.
Inkomstuppgifter skall fyllas i före skatt.
Även make/makas inkomster skall fyllas i.
Är ni sambor med gemensamma hemmavarande barn fyller sambon i
sina inkomster också.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försäkringskassan Pensioner ni får från Försäkringskassan
Avtalspensioner Pensioner som inte kommer från
Försäkringskassan som t.ex. Alecta, AMF, SPP, SPV, KPA etc.
Annan avtalspension
Privat pensionsförsäkring
Utlandspension
Livränta, skattepliktig
Annan inkomst t.ex. lön, sjukpenning, a-kassa
Inkomst av näringsverksamhet Anges om man har
näringsverksamhet
Inkomst av kapital Här ska bankräntor, utdelningar på aktier
och fonder anges. Endast utdelningar - inte bankmedel eller
värdet på aktier och fonder.
Forts.nästa sida

4

Boendekostnad
I denna del fyller du i din boendekostnad i den kolumn som är aktuell
för dig.
Har du en egen fastighet så räknar vi ut bostadskostnaden enligt en
schablon.
HYRESRÄTT (bifoga kopia på hyresavin)
• Hyra Den faktiska hyran skall anges. Hyra för ev.
garage/parkering eller förråd skall inte ingå i summan för
bostadskostnaden.
• Bostadstillägg från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.
BOSTADSRÄTT (bifoga kopia på hyresavin)
• Hyra Den faktiska hyran skall anges. Hyra för ev.
garage/parkering eller förråd skall inte ingå i summan för
bostadskostnaden.
• Bostadstillägg från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten
• Skuldräntor Anges om man har skuldräntor för köp av
bostadsrätten.
EGEN FASTIGHET (bostad ej fritidshus)
• Ägare Lagfaren ägare anges.
• Fastighetsbeteckning
• Ev.skuldräntor (bifoga kopia på låneavin) Anges om man har
lån på fastigheten som avser tex. köp, investering på fastigheten.
Om låneavi eller annan specifikation för lån inte bifogas kommer
kostnaden inte att räknas med i månadskostnaden för bostaden.
Det ska framgå på avin att lånet avser bostaden.
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Anhörig/ombud/företrädare
Fyll i den person som får lämna upplysningar om er ekonomi.
Kryssa också för rutan för Räkning och/eller Avgiftsbeslut om
personen skall vara postmottagare för räkning och avgiftsbeslut.
Längst ned på baksidan skriver ni under om ni kan, annars får ombudet
skriva under i ert ställe.

Skicka in blanketten snarast i bifogat svarskuvert.
Nytt!
Du kan också gå in via sandvikens kommuns hemsida www.sandviken.se och logga in
med din e-legitimation från din bank eller annan utgivare.
Du fyller då i uppgifterna digitalt och signerar med din e-legitimation.
Om ni har frågor eller vill ha hjälp att fylla i din Inkomstförfrågan, kan du ta kontakt
med handläggaren för avgifter.
Tel: 026-24 11 41 säkrast mellan kl. 9-12
Mer information hittar du också på www.sandviken.se
Besöksadress: Hamngatan 12
Adress: Hamngatan 12, 811 80 Sandviken

