Blanketten skickas snarast

Sunne Kommun
28.Vård och Omsorg
Sofia Jonsson
686 80 Sunne
Tel: 0565-162 75
Sunne Kommun

INKOMSTFÖRFRÅGAN – 2020
Hemtjänst/hemsjukvård/rehabinsats (max 2 125kr/mån)/Trygghetstelefon (max 408 kr/mån)
/Korttidsboende( max 2 125 kr/mån +132 mat/dag)

Samtliga avgifter räknas fram utifrån denna blankett. Ni ansvarar själva för att uppgifterna stämmer.
Om Ni inte skickar in inkomstförfrågan med begärda handlingar debiteras Ni maxavgift enligt ovan.
Efternamn och förnamn sökande (person 1)

Personnummer(10 siffror)

Make/maka/reg.partner/sambo efternamn och förnamn (person 2) Personnummer(10 siffror)
Skriv civilstånd

Sammanboende

Ja

Nej

 Jag/Vi väljer att inte fylla i denna blankett angående min/vår ekonomi och accepterar att
betala full avgift enligt maxtaxa.
(Gå vidare till underskrift på blankettens baksida)
 Ja

1.MEDLEM I SVENSKA KYRKAN/ELLER ANNAT
TROSSAMFUND,VILKET……………………………………..

 Nej

Jag/Vi samtycker till att kommunen får inhämta uppgifter från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten
Krävs för att vi ska kunna beräkna avgifter

JA

Kommunen hämtar automatiskt de inkomster som
betalas ut av
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan

3. ÖVRIGA PENSIONER Inkomst före skatt

NEJ
Du behöver därför inte ange dessa uppgifter.
Har du inkomster utöver detta, komplettera
nedan.
Person 1

Person 2(inte sambo)

Pensioner från Alecta/AMF

/Mån

/Mån

Övrig pension (ex KPA, Skandikon SPV, SPP)
………………

/Mån

/Mån

Inkomst av privata pensionsförsäkringar

/Mån

/Mån

Skattefri utlandspension – belopp

/Mån

/Mån

Skattepliktig utlandspension - belopp före skatt

/Mån

/Mån

Skriv i svenskakronor belopp efter skatt

/Mån

/Mån

4. KAPITAL/RÄNTEINKOMST Före skatt
Inkomst av kapital/ränteinkomst från den 31/12 2019

Sökande

Maka/make
/År

/År

Ange Dina kapitalinkomster Från Föregående År Enligt Årsbesked Från Bank/Självdeklarationen.
Som inkomst av kapital räknas till exempel ränteinkomster, kapitalförsäkring, aktieutdelningar
eller vinst vid försäljning av aktier eller bostad. Bifoga KOPIA på inkomstdeklaration.

Vänd!

5. Lägenhetshyra. Ange bara uppgifter om din bostad om du inte har bostadstillägg (BTP). Har du
BTP hämtar vi automatiskt din aktuella bostadskostnad och ditt bostadstillägg från Pensionsmyndigheten
Boendekostnad / hyra ………..……………………. kr / mån, minus hushållsel

Skuldränta för köp av bostadsrätt exkl räntebidrag (kr/år):…….Bifoga kopia på senaste låneavi
JA
JA

Har Du bostadstillägg/bidrag fr Pensionsmyndigheten/FK
Har Du sökt bostadstillägg/bidrag från Pensionsmyndigh,/FK men fått
avslag
Person 1

6. INKOMST AV TJÄNST

NEJ
NEJ

Person 2

Före skatt

Skattepliktig inkomst av
Tjänst,sjukpenning,aktivitetsersättning,studiebidrag

Kr/År

Kr/År

Inkomst av näringsverksamhet

Kr/År

Kr/År

7. Eget enfamiljshus (Behöver bara fyllas i om du inte har bostadstillägg/bidrag från
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.
Fastighetsbeteckning/Eget hus

Taxeringsvärde/ÅR

Boyta ej biytor

Ägd andel

Bostadshus och tomtmark

Skuldränta i fastighet (exkl räntebidrag(kr/år)

kr/år

8.
Ni som har fördyrade levnadskostnader, minst 200 kr/mån
(regelbundet återkommande under större delen av ett år) såsom
ex god man, kan ansöka om höjning av minimibeloppet.

…………………/Mån
…………………./År

Bifoga kopia på handling beträffande senaste års kostnad..
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter Du lämnar till oss behöver Vi för att handlägga Ditt ärende. Vi behandlar Dina uppgifter med stöd av
gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden (anpassas till aktuell handling. Det är kommun styrelsen som är
personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar Dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra
skyldigheter. Mer information om hur Vi behandlar Dina uppgifter finner Du på vår webbplats :www.sunne.se/gdpr

9. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om
att jag är skyldig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka min avgift.
Jag vill ansöka om autogiro, skicka blankett
Ja
Nej
År/Datum och Kundens namnteckning
God man/förvaltare/Namn och telefonnr.
Vid frågor, ring 0565-162 75, Sofia Jonsson. Besöksadress:Storgatan 45

Bilaga till inkomstförfrågan

KUNDENS NAMN OCH PERSONNUMMER:

_______________________________________________________________

FÖR KOMMUNENS EGNA BERÄKNINGAR 2020
Driftskostnad 2020

253

Värmekostnader 2020

203

=

456 kronor per kvm.

Framräkning av bostadskostnad för egen fastighet när bostadstillägg inte utgår

0.75 % av fastighetens taxeringsvärde
Driftskostnad 456 kronor/m2/år(Uppgifter från
Pensionsmyndigheten gällande Sunne) Zon 2
70 % av räntor på lån för fastighet
Summa kostnad/år och månad

