Inkomstförfrågan

Avgifter för insatser inom högkostnadsskyddet är inkomstprövande dvs. är beroende av vilka inkomster
och utgifter (ex boendekostnad) du har, För att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme behöver kommunen få
in dina uppgifter genom en inkomstförfrågan. Avgift för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård samt
utkörningsavgift ingår i högkostnadsskyddet. Får kommunen inte in uppgifterna tas den högsta avgiften
ut, utifrån dina beviljade insatser.
Kost – SÄBO, korttidsboende samt matportioner eller boendekostnad räknas inte in i högkostnadsskyddet.

1. Hantering av personuppgifter
Herrljunga kommun hanterar alla lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen. För mer information se kommunens hemsida eller kontakta din kontaktperson inom
socialförvaltningen.

2. Personuppgifter
Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Adress
Postnummer/Postadress
Telefon
Maka/Make/registrerad partner: Efternamn och tilltalsnamn
Civilstånd, den som får stöd
Gift/registrerad partner

Ogift

Personnummer

Änka/Änkling

Sammanboende
Ja
Nej

Önskar få en blankett för autogiro

3. Annan mottagare av avgiftsbeslut och faktura
Avgiftsbeslut/Faktura skall skickas till
Förvaltare
God man
Namn

Närstående

Adress
Postnummer

Postadress

Telefon

För att avgiftsbeslut och faktura ska kunna skickas till förvaltare eller god man krävs beslut från förvaltningsrätt och
överförmyndare. För att avgiftsbeslut och faktura ska kunna skickas till annan krävs underskrift alternativt fullmakt
från enskilde.

4. Samtycke
För att kommunen ska få hämta uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten behöver du
lämna ditt samtycke till det. Genom att lämna in alla uppgifter som begärs punkt 1 - 13 i denna
inkomstförfrågan samt skriva under lämnar du ditt samtycke att kommunen hämtar uppgifter.

Om du inte lämnar ditt samtycke bockar du i nedanstående ruta samt fyller i punkt 2 och skriver under.
Jag samtycker inte till att kommunen hämtar uppgifter om mina inkomster från Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten.
Jag lämnar heller inte i övrigt några uppgifter om inkomster/kostnader och accepterar att
kommunen tar ut den högsta avgiften utifrån mina beviljade insatser.

Underskrift
Jag försäkrar att uppgifter som jag lämnat i denna blankett är fullständiga och sanningsenliga. Jag
samtycker, om jag inte angett annat ovan, att kommunen hämtar uppgifter om mina inkomster från
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att kunna beräkna rätt avgift på de insatser som beviljas.
Jag är medveten om att jag är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden. Jag
accepterar att lämnade uppgifter kontrolleras och att avgifter kan justeras.
Underskrift
Datum

Behjälpliga med att fylla i blanketten har varit

Underskrift*

Namn och telefonnummer

Förvaltare/god man

Närstående

*) Om den som får stöd på grund av ålder, sjukdom eller liknande ej själv kan lämna begärd försäkran
bör den som får föra dennes talan skriva under. I dessa fall ska fullmakt eller beslut från förvaltningsrätt
och tingsrätten bifogas handlingarna.

Inkomstförfrågan skickas snarast, senast inom 14 dagar, till:
Herrljunga kommun
Avgiftshandläggare, Socialförvaltningen
Box 201
524 23 HERRLJUNGA
Vid frågor vänd dig till avgiftshandläggaren på 0513-171 72. Telefontid: måndag-torsdag 8.30-9.30

5. Inkomster (före skatt)
Följande uppgifter hämtar kommunen från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.
• Allmän pension från Pensionsmyndigheten (inkomst-, premie-, tilläggs- och garantipension)
• Änkepension
• Livräntor
• Sjuk- och aktivitetsersättning
• Bostadstillägg och bostadsbidrag
• Äldreförsörjningsstöd
• Underhållsbidrag
Dessa ska du inte fylla i nedan.
Har du någon av nedanstående inkomster ska du fylla i dessa. Du fyller i inkomsten före skatt.
Inkomster
Inkomster såsom lön och hobbyverksamhet/år
Ange nedan dina tjänstepensioner / år
ex Alecta, KPA, SPV, STP, AMF

Pensioner från privata försäkringsbolag/år
Utländsk pension /år
Skattepliktig
Ja

Nej

Arbetslöshetsersättning /år
Sjuk- och föräldrapenning /år
Vårdbidrag (arvode) /år
Övriga skattepliktiga inkomster /år
Övriga ej skattepliktiga inkomster /år

Den som får stöd
kr/år

Make/maka/reg.partner
kr/år

6. Inkomst av kapital (före skatt) enligt senaste kontrolluppgifter
Inkomst av kapital

Den som får stöd
kr/år

Make/maka/reg.partner
kr/år

Överskott av kapital (ej
schablonintäkt) såsom utdelning,
ränta
Underskott av kapital

7. Inkomst av näringsverksamhet enligt senaste kontrolluppgifter
Den som får stöd
Har du inkomst av
näringsverksamhet
Om ”Ja” bifoga kopia av
deklaration

Make/maka/reg. partner

Nej

Nej

Ja, aktiv

Ja, aktiv

Ja, passiv

Ja, passiv

8. Kyrkoavgift via skattsedel
Den som får stöd
Kyrkoavgift via skattsedel

Ja

Nej

Make/maka/reg. partner
Ja

Nej

9. Bostadstillägg
För att få tillgodoräkna dig din bostadskostnad i avgiftsberäkningen behöver du ha ansökt om
bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Nedan ska du ange om du har ansökt om bostadstillägg eller
inte.
Jag har inte ansökt om bostadstillägg (gå vidare till punkt 13)
Jag har beviljats bostadstillägg sedan tidigare
Jag har ansökt men inte fått besked. Ansökan är skickad den: ______________
Jag har fått avslag på bostadstillägg. Beslutet är daterat: __________________________
Har de ekonomiska förhållandena förändrats sedan beslutet togs?
Jag är under 65 år och har inte rätt att söka bostadstillägg.

Ja

Nej

10.

Uppgift om hyrd bostad, hyreslägenhet eller bostadsrätt

Endast en boendekostnad per person tas hänsyn till vid beräkning. Du måste ange bostadens storlek för att
få tillgodoräkna dig värme och varmvatten samt sophämtning om detta inte ingår i
hyreskostnaden/medlemsavgiften till bostadsrättsförening. För dig där hushållsel ingår i avgiften behöver
du också ange bostadens storlek annars beräknar kommunen utifrån högsta schablonvärdet.
Jag bor på Hagen- eller Hemgårdens särskilda boende eller på gruppbostad LSS (Ringvägen)
(Gå vidare till punkt 13)
Jag bor i en:
Hyresrätt
Månadshyra/
avgift

11.

Bostadsrätt
Bostadens
storlek (m2)

Ingår
hushållsel?
Ja
Nej

Ingår värme?
Ja

Nej

Ingår
varmvatten?
Ja
Nej

Ingår
sophämtning?
Ja
Nej

Uppgift om eget hus, gäller ej fritidshus

OBS! Har du sålt eller på annat sätt överlåtit ditt hus men bor kvar i huset, anses det att hyresavtal
föreligger (JB 12:1). Du ska då fylla i uppgifterna under punkt 8.
Eget hus

Eget tvåfamiljshus

Fastighetsbeteckning

Småhus på lantbruksenhet
(bifoga kopia av senaste deklaration)
Bostadshusets aktuella taxeringsvärde

Taxeringsår

Den sökandes andel i ägandet av fastigheten

Bostadshusets yta (m2) enligt taxeringsbeslut
Hyrs någon del av bostaden ut
Ja

Inkomst av uthyrningen (kr/mån)

Nej

Fylls i av dig/er som bor i eget två/flerfamiljshus: Den egna lägenhetens bostadsyta (m2) enligt
taxeringsbeslut

12.
Summa lån

Lån på bostadsrätt eller bostadshus (bifoga kopia av senaste låneavi)
Räntesats

13.

Övriga upplysningar (t.ex. merkostnader för god man)

