Sunne kommun
Vård och omsorg

EKONOMISK REDOVISNING 2020
SÄRSKILT BOENDE
Namn

Gruppboende

Personnummer

Avdelning

Civilstånd

När den ene maken flyttar permanent till särskilt boende, skall makarnas inkomster sammanräknas
och därefter delas lika vid avgiftberäkningen.
Namn/make, maka
Personnummer

Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden, som rör mig eller min make/maka. Jag
accepterar härmed att betala full avgift enligt kommunens taxa.
Jag samtycker till att ni får hämta uppgifter från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan
Som inkomst av kapital räknas tex inkomsträntor, utdelningar och vinster vid försäljning av tillgångar

Inkomst av kapital, se ovan - före skatt
Skall vara från den 31/12 2019

/ Sökande
/

/ Medsökande
/

Medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund
Ja 
Nej 
Isåfall vilket? …………………………………………….
OBS!
1.Garanti- och tilläggspension.
Hämtar vi från Riksförsäkringsverket
(RFV)
2. Övriga pensioner/månad (före skatt)

/ Sökande

/ Medsökande

Alecta / AMF

/

/mån/

/mån

Frivilliga pensioner (Pensionsförsäkringar) :

/

/mån/

/mån

Övriga pensioner (ex KPA, STP, SPP) :

/

/mån/

/mån

Ej skattepliktig utlandspension :

/

/mån/

/mån

Skattepliktig utlandspension :

/

/mån/

/mån

3. Förvärvsinkomst/år (före skatt)

/ Sökande

Inkomst av tjänst (ej pension) :

/

/år /

/år

Passiv näringsverksamhet :

/

/år /

/år

Aktiv näringsverksamhet :

/

/år /

/år

/ Medsökande

4. Fastigheter (gäller egen fastighet och inte bostadsrätt)
Småhusfastighet
Fastighetsbeteckning

Taxeringsvärde

Taxeringsår

Ägd andel

Taxeringsår

Ägd andel

Jordbruksfastighet (gäller inte skog och mark)
Fastighetsbeteckning

Bostads- och tomtvärde

5. Kostnad för God man eller Förvaltare/år :
Namn och telefonnummer:

Kom ihåg att ansöka hos Pensionsmyndigheten om bostadstillägg.
Jag försäkrar härmed att lämnade uppgifter är kompletta och korrekta.
Jag är medveten om att jag är skyldig att meddela ändrade förhållanden,
som kan påverka min avgift.
Ort och datum:

Underskrift:

Behjälplig:
Telefon bostad:

Telefon arbete:

De uppgifter 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 behandling) Det är kommunstyrelsen 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

Blanketten skickas till: SUNNE KOMMUN
28. Tina Johansson
686 80 Sunne
Telefon: 0565-163 14
Email: tina.johansson@sunne.se

Inlämnad senast 200430
Vi använder ADB-stöd i våra administrativa rutiner. Ni har enligt GDPR
(dataskyddsförordningen) rätt att ta del av samtliga uppgifter om Er som finns
registrerade hos oss.

