
Inkomstförfrågan för beräkning av 
avgift inom vård och omsorg 
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till Hultsfreds kommun, Box 508, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring avgiftshandläggare på 0495-24 10 32. 

Personuppgifter 
För- och efternamn, sökande Personnummer 

För- och efternamn, make/maka/partner Personnummer 

Postadress Telefon 

Postnummer och postort Mobiltelefon 

Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller min maka/make/partner. 
Jag är införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att jag 
därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa. 

Uppgifter för kommunens skatteberäkning 
Gift/partnerskap Sammanboende 

Ja   Nej 

Ensamstående 

Aktuella inkomster före skatt 
Se senaste pensionsavi från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, lönespecifikation eller liknande. 
Inkomster Omsorgstagare Make/maka/partner 
Garantipension/månad 

Tilläggspension/månad 

Övrig pension (ex. änkepension/månad) 

SPV/KPA (tjänstepension)/månad 

Alecta/AMF (tjänstepension)/månad 

Sjukersättning 

Inkomst av tjänst (inte pension, ex arbetsinkomst, a-
kassa) 

Annan pension (ex privat eller utländsk pens-
ion)/månad 

Bostadstillägg/månad 

Livränta/månad 

Underhållsstöd/månad 

Övriga inkomster (ex hyresinkomst)/månad 

Inkomst av näringsverksamhet 

Kapitalinkomster före skatt 
Inkomstränta, utdelning mm/år Omsorgstagare Make/maka/partner 
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Uppgifter om bostad - hyresrätt/bostadsrätt 
Hyra per månad Ingår hushållsel? Ja Nej 

Ränteutgift på lån (ej amortering) /år 

Uppgifter om bostad - egen bostadsfastighet 
En schablon på 176 kr/kvm kommer att användas för beräkning av uppvärmningskostnader. En schablon på 208 kr/kvm kommer 
att användas för beräkning av övriga driftskostnader. 
Taxeringsvärde 

Bostadsyta, kvadratmeter 

Byggår 

Bolåneränta 

Merkostnader som kan beaktas 
God man kronor/år Fördyrade levnadsomkostnader (bifoga redovisning) kronor/månad 

Underhåll för minderårig kronor/månad Kostnader för fördyrad läkarordinerad kost kronor/månad 

Övriga upplysningar som kan ha betydelse för avgiften 

Information om betalningsvillkor 
Avgiften faktureras månadsvis. Fakturering sker i förskott för hyror och i efterskott för övriga 
avgifter. Fakturan skickas omkring den 15:e varje månad och betalningen ska vara kommunen 
tillhanda den sista i samma månad. Vid försenad betalning kan förutom dröjsmålsränta enligt 
räntelagen även en kravavgift debiteras. Vi skickar ingen påminnelse. 

Fullmakt 
Jag ger nedanstående person fullmakt att agera i mitt ställe i frågor som berör mina avgifter samt ta emot min faktura. 
För- och efternamn Relation 

Förvaltare  God man Anhörig  Annan 
Telefon Postadress 

Mobiltelefon Postnummer och postort 

Underskrift 
Jag bestyrker av mig lämnade uppgifter samt att jag tagit del av gällande betalningsvillkor. Jag är också medveten om att jag är 
skyldig att anmäla kommande förändringar. 
Datum Namnteckning, omsorgstagare Namnförtydligande 

Datum Namnteckning, god man/förvaltare Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter 
Personuppgiftsansvarig: 
Socialnämnden 
Box 508 
577 26 Hultsfred 
social@hultsfred.se 
0495-24 00 00 

Dina personuppgifter behandlas hos socialförvaltningen när du ansöker om eller blir föremål för en insats enligt socialtjänstlagen 
(SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Uppgifterna registreras i vårt verksamhetssystem. Ändamålet är att kunna hantera ditt ärende hos socialförvaltningen. Vid behov 
av komplettering vid beräkning av vård- och omsorgsavgift kan offentliga uppgifter komma att inhämtas från 
Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och/eller Skatteverket. 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna handlägga, besluta och i förekommande fall 
verkställa insatser i ditt ärende vilket är myndighetsutövning enligt någon av ovan angivna lagar.  

Uppgifterna lämnas i regel inte utanför kommunens organisation utan ditt samtycke. Undantag kan dock finnas där socialförvalt-
ningen har en skyldighet att lämna ut vissa uppgifter till andra myndigheter eller aktörer. 

Uppgifterna gallras fem år efter att ditt ärende avslutats, undantaget ärenden i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som 
gallras tio år efter att ditt ärende avslutats. Om du är född dag 5, 15 eller 25 finns uppgifterna kvar i forskningssyfte i kommunens 
centralarkiv. Akter om fastställande av faderskap och placering av barn bevaras också i kommunens centralarkiv. 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med socialkontoret och begära information. 
De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till. 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig 
till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehand-
lingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 


	Föroch efternamn sökande: 
	Personnummer: 
	Föroch efternamn makemaka: 
	Personnummer_2: 
	Postadress: 
	Telefon: 
	Postnummer och postort: 
	Mobiltelefon: 
	OmsorgstagareGarantipensionmånad: 
	MakemakaGarantipensionmånad: 
	OmsorgstagareTilläggspensionmånad: 
	MakemakaTilläggspensionmånad: 
	OmsorgstagareÖvrig pension ex änkepensionmånad: 
	MakemakaÖvrig pension ex änkepensionmånad: 
	OmsorgstagareSPVKPA tjänstepensionmånad: 
	MakemakaSPVKPA tjänstepensionmånad: 
	OmsorgstagareAlectaAMF tjänstepensionmånad: 
	MakemakaAlectaAMF tjänstepensionmånad: 
	OmsorgstagareSjukersättning: 
	MakemakaSjukersättning: 
	OmsorgstagareInkomst av tjänst inte pension ex arbetsinkomst a kassa: 
	MakemakaInkomst av tjänst inte pension ex arbetsinkomst a kassa: 
	OmsorgstagareAnnan pension ex privat eller utländsk pens ionmånad: 
	MakemakaAnnan pension ex privat eller utländsk pens ionmånad: 
	OmsorgstagareBostadstilläggmånad: 
	MakemakaBostadstilläggmånad: 
	OmsorgstagareLivräntamånad: 
	MakemakaLivräntamånad: 
	OmsorgstagareUnderhållsstödmånad: 
	MakemakaUnderhållsstödmånad: 
	OmsorgstagareÖvriga inkomster ex hyresinkomstmånad: 
	MakemakaÖvriga inkomster ex hyresinkomstmånad: 
	OmsorgstagareInkomst av näringsverksamhet: 
	MakemakaInkomst av näringsverksamhet: 
	Inkomstränta utdelning mmårRow1: 
	OmsorgstagareRow1: 
	MakemakaRow1: 
	Inkomstränta utdelning mmårRow2: 
	OmsorgstagareRow2: 
	MakemakaRow2: 
	Inkomstränta utdelning mmårRow3: 
	OmsorgstagareRow3: 
	MakemakaRow3: 
	Hyra per månad: 
	Taxeringsvärde: 
	Bostadsyta kvadratmeter: 
	Byggår: 
	Bolåneränta: 
	God man kronorår: 
	Fördyrade levnadsomkostnader bifoga redovisning kronormånad: 
	Underhåll för minderårig kronormånad: 
	Kostnader för fördyrad läkarordinerad kost kronormånad: 
	Övriga upplysningar som kan ha betydelse för avgiften: 
	Föroch efternamn: 
	Telefon_2: 
	Postadress_2: 
	Mobiltelefon_2: 
	Postnummer och postort_2: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Check: Off
	Gift/partnerskap: Off
	Ensamstående: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Ränteutgift på lån: 
	Förvaltare: Off
	God man: Off
	Anhörig: Off
	Annan: Off


