Utskriftsdatum
2021-12-07

INKOMSTFÖRFRÅGAN
Fyll i och återsänd blanketten till avgiftshandläggaren snarast.
Du avgör själv om du vill att vi tar hänsyn till din/er ekonomi genom att lämna uppgifter om inkomst till
kommunen eller om du vill avstå från att lämna dessa uppgifter och accepterar att avgiften blir enligt maxavgiften
för respektive insats/åtgärd.
Kommunen behöver dina/era uppgifter om inkomster för att kunna beräkna det avgiftsutrymme som begränsar
dina avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, korttidsboende och särskilt boende.
Om inkomstförfrågan (komplett ifylld) inte har inkommit kommer ordinarie taxa att tas ut för respektive
insats/åtgärd.

1. PERSONUPPGIFTER
Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om
behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen hittar du på Säffle kommuns hemsida, saffle.se
Om man inte är ensamstående ska medsökande anges då makars inkomster sammanräknas om beräkning ska ske.

Sökanden

Pnr

Namn

Medsökanden

Pnr

Namn

Civilstånd:

Ensamstående

Gift

Sammanboende:

Ja

Nej

Sambo

Reg. partner

2. BERÄKNING ELLER ACCEPTERAR MAXAVGIFT
___ Jag/vi vill inte lämna uppgifter som rör mig eller make/maka/registrerad partner/sammanboende för beräkning av
avgiftsutrymme. Därmed accepterar jag/vi att betala maxavgift för respektive insats/åtgärd. Gå till underskrift sidan 4.
___Jag/vi ger samtycke till att inkomster hämtas hem från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan och fyller i
blanketten så att beräkning av avgiften kan göras.
Väljer du/ni att inte ange ekonomiska förhållanden ska blanketten ändå skickas in. Då får vi bekräftat att du gjort ett
aktivt val.
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3. INKOMSTUNDERLAG
Inkomster och bostadstillägg/bidrag som du får från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan behöver ej lämnas.
För övriga inkomster, ange din/era inkomster för innevarande år.
Ange bruttoinkomst, det vill säga före skatt.
Har du ingen uppgift att rapportera skriver du siffran 0 i rutan eller stryker aktuell ruta.
Sökande

Medsökande

Pensioner från AMF
Pensioner från Alecta
KPA-pension
Övrig pension - specificera vad den avser
Inkomst av tjänst
Arbetslöshetskassa
Övrig inkomst - specificera vad som avses
Övriga bidrag - specificera vad som avses
Utlandspension - skattefri i Sverige. (ange summa efter skatt här)
Utlandspension - skattepliktig i Sverige

4. INKOMST AV KAPITAL
Ange inkomst av kapital per den 31 december föregående år exklusive kapitalvinst/förlust, se deklaration/årsbesked
från bank. Schablonintäkt ska ej anges.
Sökande

Medsökande

Sökande

Medsökande

Överskott av kapital

5. INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET

Aktiv näringsverksamhet
Passiv näringsverksamhet
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6. BOENDEKOSTNAD, hyres- eller bostadsrätt
Hyresrätt, hyra kr/månad
Bostadsrätt, avgift kr/månad
Bostadsyta i kvadratmeter
Räntekostnader för bostadslån, kr/år
Hushållsel ingår i hyran

Ja

Nej

Antal personer i hushållet över 20 år med egen inkomst:
Utöver angiven hyra tillkommer kostnad för:
___ Värme

___Vattenförbrukning

___Varmvatten

7. BOENDEKOSTNAD, egen fastighet
Bostadskostnaden kan beräknas enligt schablon eller på uppgifter för kostnader av uppvärmning och drift. Kopior på
dessa uppgifter ska då bifogas.
Jag vill att ni beräknar min bostadskostnad enligt _____Schablon

______Enligt bifogade bilagor

Senaste taxeringsvärde på bostadshus och tomtmark
Bostadsytans kvadratmeter
Räntekostnader för bostadslån, kr/år
Fastighetsägare (om annan än undertecknad)
Antal personer i hushållet över 20 år med egen inkomst:

8. Fördyrade levnadskostnader
Ni som har fördyrade levnadskostnader (regelbundet återkommande under större delen av ett år) exempelvis god man
eller minderåriga barn, kan ansöka om höjning av minimibeloppet.

Kostnad för god man, kr/år. Bifoga arvodesbeslut
Minderåriga barn, födda år:
Övriga kostnader
Övriga upplysningar
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9. POSTMOTTAGARE
Ange om avgiftsbeslut eller faktura ska skickas till annan person än dig själv
Avgiftsbeslut
Relation

Anhörig

Faktura
God man

Anhörig

Annan

God man

Annan

Namn
Adress
Postadress
Telefon
Om ni vill att vi tar kontakt med annan person gällande avgiftsfrågor. Ange namn, relation och telefonnummer:
Namn: _____________________________Relation: _________________ Telefon: _____________________

Autogiro/E-faktura
Du kan välja att betala din faktura via e-faktura eller autogiro.
E-fakturan registrerar du själv i din internetbank. Ansökan om autogiro görs hos avgiftshandläggare.
___ Jag vill att ni skickar mig en ansökningsblankett för autogiro.

UNDERSKRIFT
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är kompletta och korrekta. Jag lovar att meddela om någon uppgift ändras som kan
påverka beräkningen av avgiften.

Sökandes namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnteckning

Medsökandes namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnförtydligande

Datum

Behjälplig vid ifyllandet, telefonnummer

Ytterligare information kan du få av avgiftshandläggare:
Karin Bäckström 0533 - 68 16 98
Ulrika Videdal
0533 - 68 16 97
Uppgifterna skickas till: Säffle kommun, Socialförvaltningen, Avgiftshandläggare, 661 80 SÄFFLE
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Information om hur du fyller i blanketten
Inkomstförfrågan ska lämnas in i början av varje år (oavsett om du nyligen lämnat uppgifter) samt om du påbörjar
insatser/åtgärder under året. Maxavgift kommer att tas ut för de insatser/åtgärder du har fram tills att beräkning kan göras.
Du avgör själv om du vill att vi tar hänsyn till din/er ekonomi genom att lämna uppgifter om inkomst till kommunen eller om du vill
avstå från att lämna dessa uppgifter och accepterar att avgiften blir enligt maxavgiften för respektive insats/åtgärd. Väljer du/ni att
inte ange ekonomiska förhållanden ska blanketten ändå skickas in. Då får vi bekräftat att du tagit ställning i frågan.

Ofullständig inkomstförfrågan
Om din inkomstförfrågan inkommer ofullständigt ifylld kommer den att skickas åter till dig för komplettering. Den anses då som ej
inkommen och handläggning kommer att ske först efter att blanketten inkommit och är fullständigt ifylld.

Samtycke
För att beräkning ska kunna göras kräver vi ett samtycke från dig att inhämta dina uppgifter från Försäkringskassan/
Pensionsmyndigheten. Ange med ett kryss vid punkt 2.

Bostadskostnad
Har du bostadsbidrag/tillägg hämtar vi din bostadskostnad direkt från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan och du behöver
därför inte ange den till oss. Du behöver då endast meddela ändringar om hyra direkt till dem.
Bor du på särskilt boende behöver du inte heller ange hyran till oss. Däremot behöver bostadskostnad fyllas i för hemmavarande
make/maka.

Aktuella inkomster
Alla uppgifter måste fyllas i för att handläggning ska kunna ske. Inga underlag ska bifogas inkomstförfrågan, du fyller istället i alla
uppgifter. Har du ingen uppgift att rapportera skriver du siffran 0 i rutan eller stryker aktuell ruta.
Stickprovskontroll av din inkomstförfrågan kan komma att ske, först då kommer underlag att krävas in.
Pensionsmyndigheten/Försäkningskassan
Utbetalningar från Pensionsmyndigheten och/eller Försäkringskassan tex allmänna pensioner, sjukpenning och sjukersättning
hämtar vi hem automatiskt och behöver därför inte anges.
Tjänstepensioner/Privata pensioner
Tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor osv måste anges på sidan 2 då de inte hämtas hem automatiskt.
Det är innevarande års summa för utbetalning som ska anges då beräkning måste göras på aktuella belopp.
Inkomst av kapital
Inkomst kapital för föregående år ska räknas samman och eventuell kapitalförlust ska dras ifrån. Schablonintäkt ska inte tas upp
här.
Namnteckning
Att alla uppgifter du angivit på inkomstförfrågan stämmer och att inget utelämnats styrker du på sista sidan genom din
namnteckning. I och med det lovar du även att meddela eventuella ändringar när de uppstår. Är du oförmögen att skriva din egen
namnteckning är det okej att ett ombud skriver under i ditt ställe, som då står för att uppgifterna är korrekta.
Autogiro E-faktura
E-faktura registrerar du själv i din internetbank. Observera att eventuell bilaga kan bifogas fakturan, ex inkomstförfrågan vid
årsskiftet. Ansökan om autogiro gör du hos avgiftshandläggaren.
Bostadstillägg
För att ansöka om bostadstillägg ska du kontakta:
Pensionsmyndigheten om du är 65 år och äldre. Telefon 0771-776 776 www.pensionsmyndigheten.se
Försäkringskassan om du är yngre än 65 år. Telefon 0771-524 524 www.forsakringskassan.se
Kom ihåg! Har du bostadstillägg och får ändrad bostadskostnad - anmäl ändringen till ovan nämnda myndighet.

5

