Östersunds Kommun
Vård och omsorgsförvaltningen
83182 Östersund

Namn:
Adress:
Postadress:

Kundcenter
063-14 30 00

INKOMSTFÖRFRÅGAN
Fyll i och återsänd blanketten i bifogat svarskuvert snarast.
Uppgifterna används för att kunna beräkna rätt avgift. Vi hämtar inkomstuppgifter från
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, se mer information nedan. Du kan välja att inte lämna
några uppgifter och debiteras då enligt gällande prislista upp till maxtaxa.

Om du är gift eller sambo ska medsökande fyllas i.

☐ Jag/vi avstår från att lämna inkomstuppgifter och accepterar därmed att debiteras enligt gällande
prislista upp till maxtaxa (för 2020 högst 2 125 kronor per månad).
1. PERSONUPPGIFTER

Sökanden

Pnr

Namn

Medsökanden

Pnr

Namn

Civilstånd:

Ensamstående

Gift

Sambo

Vi behöver behandla dina inkomstuppgifter för att kunna beräkna rätt avgift (myndighetsutövning). Vi hämtar
inkomstuppgifter från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Vi följer de lagar som gäller när vi bearbetar och
sparar uppgifterna. Dina personuppgifter delas inte om vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Vård- och omsorgsnämnden.
Mer information hittar du under Dataskyddsförordningen GDPR på www.ostersund.se
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2. INKOMSTUNDERLAG
Östersunds kommun hämtar uppgifter om bland annat allmän pension, bostadstillägg, bostadsbidrag,
sjukersättning och aktivitetsersättning från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.
Övriga inkomster från andra utbetalare fyller du i nedan. Det är din beräknade månadsinkomst före
skatt som ska uppges. Inkomstuppgifter ska fyllas i för medsökande (make/maka) då avgiftsberäkning görs på
hushållets totala inkomster.
Sökande

Medsökande

Sökande

Medsökande

Sökande

Medsökande

Sökande

Medsökande

Alecta/AMF kr/mån
SPV/KPA kr/mån
Annan tjänstepension kr/mån
Privat pension kr/mån
Utländsk inkomst/pension kr/mån
Inkomst av tjänst kr/mån ex. lön, A-kassa

3. INKOMST AV KAPITAL
Ange ränteinkomst och utdelning enligt senaste deklaration.

Ränta och utdelning

4. INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET

Inkomst av näringsverksamhet före skatt enligt senaste deklaration

5. BOSTADSKOSTNADER HYRA/BOSTADSRÄTT
Behöver inte fyllas i av dig som bor på särskilt boende.

Grundavgift/månadshyra exkl. Kabel-TV, P-plats
Räntekostnad för bostadslån, kr per år
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6. BOSTADSKOSTNAD EGEN FASTIGHET (PERMANENT FASTIGHET)

Fastighetens taxeringsvärde:
Fastighetens byggår:
Fastighetens räntekostnader kr per år:
Boendeyta kvm:
Den faktiska boendekostnaden beräknas enligt samma regler som tillämpas av Pensionsmyndigheten vid
beräkning av bostadstillägg till pensionärer och som följer Försäkringskassans norm.
Bostadstillägg
Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg. Mer information om det får du på:
· Pensionsmyndigheten - för dig över 65 år
www.pensionsmyndigheten.se telefon 0771-77 67 76
· Försäkringskassan - för dig under 65 år
www.forsakringskassan.se telefon 0771-52 45 24

7. EXTRA KOSTNADER
Här anger du om du har kostnad för god man, bifoga kopia på arvodesbeslut.
Sökande

Kostnad för god man kr/år
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Medsökande

8. POSTMOTTAGARE

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

Anhörig

Faktura
God man

Annan

Anhörig

God man

Namn
Adress
Postadress
Telefon

Om din inkomstuppgift eller din bostadskostnad ändras under året måste du meddela detta då det
kan påverka din avgift. Kontakta Kundcenter för att beställa ny blankett.

☐ Anmälningsblankett för autogiro - kryssa i rutan om du vill betala dina fakturor via autogiro så skickar
vi en blankett till din adress.

9. UNDERSKRIFT
Jag/vi försäkrar att de lämnade uppgifterna är kompletta och korrekta. Jag/vi kommer att meddela om det blir
ändringar och är införstådd med att medvetet felaktiga eller utelämnade uppgifter kan medföra rättelse i
underlaget för avgiftsberäkningen. Jag/vi godkänner att erforderliga uppgifter får hämtas från
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Sökandes namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnteckning

Medsökandes namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnförtydligande

Datum

Behjälplig vid ifyllandet, telefonnummer
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Annan

