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 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 
 

 

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift 

Hemtjänsten Ekhagen Frustunagården Liljedalshemmet 

Ange aktuella uppgifter 
Efternamn och förnamn Personnummer 

Make/maka (efternamn och förnamn) Personnummer 

Hemmavarande barn (efternamn och förnamn) Personnummer 

Gatuadress Telefon 

Postnummer Postadress Mobiltelefon 

 

Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller make/maka. Jag är 

införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan 

göras och att jag därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa. 

 

Uppgifter för kommunens skatteberäkning 
 

Gift (även reg. partnerskap) Sammanboende med make/maka Ej sammanboende med make/maka Ensamstående 

 

Aktuella inkomster före skatt (se senaste pensionsavi, avi från försäkringskassan, lönespecifikation eller liknande) 

 Omsorgstagare Make/maka 

Garantipension per månad   

Tilläggspension per månad   

SPV/KPA (tjänstepension) per månad   

SPP/AMF (tjänstepension) per månad   

Förtids-/delpension/övriga pensioner RFV per månad   

Inkomst av tjänst (ej pension) t ex arbetsinkomst, a- 

kassa, studiebidrag per år 

  

Övriga pensioner (t ex privata eller utländsk pension) 

per månad 

  

Bostadsbidrag/bostadstillägg per månad   

Livränta per år 
  

Underhållsstöd per månad   

Övriga inkomster t ex hyresinkomster per år 
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Inkomst av näringsverksamhet 
 Omsorgstagare Make/maka 

Inkomst av näringsverksamhet per år 
  

 

Ränteinkomster (kapitalinkomst) före skatt per år (se senaste räntebesked från bank eller dyl. alternativt 

preliminär skatteuträkning på deklarationsblankett för senaste taxeringsår) 

 Omsorgstagare Make/maka 

Inkomstränta, räntebidrag utdelning m m per år + + 

Avdrag för utgiftsränta m m per år - - 

Realisationsvinst per år + + 

Relaisationsförlust - - 

SUMMA INKOMSTER AV KAPITAL 
  

SUMMA UNDERSKOTT AV KAPITAL 
  

 

Uppgifter om bostad (gäller ej boende på Ekhagen och Frustunagården. 
 

Hyresrätt/bostadsrätt 
Hyra/avgift per månad Ingår hushållsel? 

Ja Nej 
Ränteutgifter på lån (ej amortering) per år 

Bostadsyta vid kallhyra Vi beräknar normalt driftkostnad från schablon 

kallhyra lägenhet 162 kr/kvadratmeter 

 

Egen fastighet 
Tomträttsavgäld per år Fastighetsskatt per år 

Ränteutgifter på lån (ej amortering) per år 

Bostadsyta, kvadratmeter Vi beräknar normalt driftkostnad, värme, vatten m m utifrån en schablonskostnad på 315 
kr/kvadratmeter. Om du anser dig ha högre kostnad, bifoga en beräkning över kostnaderna. 

 

Nedsättning av avgift p g a dubbelt boende (t ex flytt till äldreboende) Max 3 månader 
Önskar nedsättning (meddela om tiden blir kortare än 3 månader) 

Fr o m T o m 

 
 

Fördyrade levnadskostnader 
God man 

 
Ja …………………kr/månad Nej 

Övriga kostnader (bifogar redovisning) 

 
Ja …………………kr/månad Nej 

Matdistribution antal/månad 

Omsorgstagare Make/maka 

……………………. ………………….. 

Betalar underhåll för minderåriga 

 

Ja …………………kr/månad Nej 
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Kommentarer till lämnade uppgifter 
 

 

 

 

 

Offentliga uppgifter kan komma att inhämtas från försäkringskassa och skattemyndigheten vid 

behov av komplettering. 

 

 

 

Nedanstående person skall ta emot räkningen och har fullmakt att agera för min räkning i övrigt 

med frågor som berör mina avgifter. 
Relation 

Förvaltare God man Anhörig Närstående 
Efternamn och förnamn 

Gatuadress Telefon 

Postnummer Postadress Mobiltelefon 

 

 

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. 
Omsorgstagare 

God man/förvaltare 

 

 

Blanketten skickas till: 

Gnesta kommun 

Avgiftshandläggare 

646 80 Gnesta 
 
 

 
 
 

 
Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du fyllt i 

blanketten och skickat in den till oss. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår 

webbplats www.gnesta.se/gdpr. 

 

www.gnesta.se/gdpr

