Inkomstförfrågan

Underlag för beräkning av avgifter för hemtjänst-hemsjukvård-trygghetslarm-korttidsboende-särskild bostad
Efternamn och tilltalsnamn (Person 1)

Personnummer

Efternamn och tilltalsnamn (Person 2)

Personnummer

Sammanboende

Ja

Adress

Nej

Civilstånd
Civilstånd
Telefonnummer

Jag/vi vill inte lämna inkomstuppgift och accepterar att avgiften beräknas enligt maxtaxa.

Inkomst före skatt

Kommunen hämtar automatiskt de utbetalningar som gjorts från Pensionsmyndigheten.
För andra inkomster, ex SPV-pension, privata pensioner, utlanspension, tillgångar och inkomstränta anges nedan.
SPV-pension

Person 1 kr/mån

Person 2 kr/mån

Privat pension
Utlandpension/ Övrigt
Inkomstränta
Tillgångar vid årsskiftet

Boendekostnad
Hyresrätt/bostadsrätt

Enfamiljshus

Hyresrätt
Kr/månad

Fastighetsbeteckning

Bostadsrätt (hyra inklusive värme)
Kr/månad

Taxeringsvärde

Bostadsyta i kvadratmeter

Om ändring av kostnaden skett och bostadstillägg finns, ska ändringen anmälas till
Pensionsmyndigheten / Försäkringskassan.

Kostnad för God man

Om du har God man ska du bifoga verifikationer för denna kostnad.

Försäkran och underskrift

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanna och kompletta och lovar meddela om någon uppgift ändras. Jag tillåter
att kontroller görs hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
Ort och datum

Behjälpligs underskrift

Underskrift (person 1)

Namnförtydligande

Underskrift (person 2)

Telefon

VÄND!

sid 2 (2)

Anvisningar till blanketten ”Inkomstförfrågan”
Inkomstförfrågan skickas ut i samband med att du beviljas insatser och
därefter en gång i början på varje år. Avgifterna beräknas enligt
bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL 8 kap 2-9 §). Uppgifterna som
hämtas in är grunden för vilken avgift du ska betala.

Svara inom tre veckor

Sänd den ifyllda och underskrivna blanketten till:
Agnetha Månsson
Grums kommun
664 80 Grums
Tel. 0555 - 422 73 förmiddagar
Vi behöver ditt svar inom tre veckor från att blanketten skickas ut annars
debiteras maxtaxa.
De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska
kunna tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.
Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter
behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på
www.grums.se/personuppgifter
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