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Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2023  
Fyll i och skicka tillbaka blanketten senast inom 14 dagar 

1 Personuppgifter sökande  
Förnamn och efternamn 

 

Personnummer 

 

Gatuadress 

 

Telefonnummer 

 

Postnummer/Ort 

 

Mobiltelefon  

 

 

2 Maka/make/partner/sambo 
Förnamn och efternamn 

 

Personnummer 

 

 

3 Hemmavarande barn 
Förnamn och efternamn 

 

Personnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Högsta avgiften (maxtaxan) 
            
           Om ni inte vill redovisa inkomster och boendekostnad sätt kryss i rutan. 
           Detta innebär att avgift enligt kommunens taxa debiteras utan reducering. 
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5 Den förväntade huvudsakliga snittinkomsten brutto (före 
skatt) under 12 månader ska anges per månad. 
Aktuella inkomster brutto 
(före skatt) per månad           

sökande    Maka/make 

KPA                 kr/mån                 kr/mån 

Alecta                 kr/mån                 kr/mån 

AMF kr/mån                 kr/mån 

SPP/SPV                 kr/mån                 kr/mån 

Livränta                 kr/mån                 kr/mån 

Privat pension                 kr/mån                 kr/mån 

Utländsk pension                 kr/mån                 kr/mån 

Övrig pension; 
specificera                 kr/mån                 kr/mån 

Övrig inkomst; lön                 kr/mån                 kr/mån 

Sjukersättning                 kr/mån                 kr/mån 

Övrig näringsverksamhet                 kr/mån                 kr/mån 

 
 

Kommunen har hämtat in följande pensioner/inkomster före skatt automatiskt 
för 2023: Inkomstpension, garantipension, tilläggspension, premiepension, änkepension, 
varför dessa ej behöver anges.  

Sökande 

 

Maka/make 

6 Bostadstillägg 
 
               Ja, belopp                                        Nej                                Har ansökt 

7 Kapitalinkomster brutto (före skatt) Sökande       Maka/Make 
Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m per 
den 31 december föregående år, se besked från 
bank eller deklaration 

 
 
                   kr/år 

 
 
                  kr/år 
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Uppgifter om bostad 

8 Hyresrätt 
Kronor per månad 

 

Boyta 
(m2) 

Ingår 
hushållsel?      
Ja                             

Nej 

 

9 Bostadsrätt 
Hyra/avgift 
kronor per 12 
månader  

 

Boyta (m2)                              Byggår Ränteutgifter för lån/år 

 

10 Villa/radhus  
Taxeringsvärde 

 

 

 

Boyta 
(m2) 

Byggår Ränteutgifter för 
lån/år inkl 
tomträttsavgäld 

Fastighetsbeteckning 

 

11 När en av makarna bor på särskilt boende 
Hyra för hemmavarande maka/make/registrerad partner                                                 

kr/mån 

Bostadsrätt för hemmavarande maka/make/registrerad partner  

 

Lämna uppgifter 
under punkt 9 

Villa/radhus för hemmavarande maka/make/registrerad partner       

 

Lämna uppgifter 
under punkt 10 

12 Merkostnad 
Ex. God man, förvaltare, underhåll för minderårig.  
Bifogat underlag behöver lämnas 

 

kr/mån 
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13 Annan postmottagare (Fylls endast i om beslut/faktura ska 
skickas till annan än den enskilde)  
Förnamn  

 

Efternamn 

Gatuadress 

 

Telefonnummer 

Postnummer                   Ort 

 

Mobiltelefon 

 

14 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 åtar mig betalningsansvaret enligt gällande taxa beslutad av Kommunfullmäktige. 

Datum 

 

Sökande 

Datum 

 

Maka/make/partner/sambo 

Datum 

 

Behjälplig vid upprättande av inkomstförfrågan 

 

Information om behandling av personuppgifter 
Personuppgifterna registreras enligt GDPR, (EU) 2016/679 om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten. Uppgifterna är sekretesskyddade 
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Så här fyller du i blanketten Inkomstförfrågan 2023  
Avgiftsberäkning gäller från och med den månad komplett ifylld blankett tillsammans 
med begärda bilagor inkommer.  
 
Ofullständigt ifylld blankett kommer att återsändas. Observera att man som enskild är 
skyldig att meddela förändringar i sin ekonomi, bostads- och familjeförhållanden.  
  

1. Personuppgifter för den sökande. 
2. Personuppgifter för maka/make/partner eller sambo. För gifta och registrerade 

partners räknas inkomsterna samman för en beräkning av avgiften. 
Personuppgifter och inkomstuppgifter ska därför anges för båda. Är man sambo 
görs beräkningen utifrån att man delar på boendekostnaden och gemensamma 
kostnader, men inkomsterna hålls separata. Kryssa i den ruta som gäller för 
ditt/ert civilstånd. 

3. Hemmavarande barns namn och personnummer. 
4. Vill man inte ange sin inkomst anger man accepterar maxtaxan. Maxtaxan utgår 

också om man inte lämnar in sin inkomstförfrågan i tid. 
5. Aktuella inkomster/bidrag/pensioner/förmåner från Pensionsmyndigheten och 

Försäkringskassan hämtas elektroniskt och behöver inte fyllas i på blanketten. 
Övriga inkomster/bidrag fylls i med den förväntade bruttoinkomsten (före 
skatt) per månad under 12 månader. Se senaste pensionsavi, lönespecifikation 
eller liknande. Som inkomst räknas, förutom eventuella pensioner från 
pensionsmyndigheten, även; tjänstepension från till exempel SPV/SPP, KPA, 
AMF, Alecta, privata pensionsförsäkringar, övriga pensioner, utlandspension, 
inkomst av tjänst (lön), inkomstav näringsverksamhet, A-kassa, sjukpenning, 
livränta och studiebidrag. 

6. Om du har ansökt om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten är det av vikt att 
du meddelar skriftligt till kommunens avgiftshandläggare när du fått beslut om 
ditt bostadstillägg. Detta för att du ska få rätt avgiftsberäkning. 

7. Som överskott av kapital räknas exempelvis ränteinkomster, utdelningar på 
aktieinnehav och fonder, ränta på bankmedel, kapitalvinster vid försäljning, 
samt byte och överlåtelse av tillgångar. Reavinster räknas inte. Uppgifter om 
överskott av kapital per den 31 december föregående år ska anges. Se 
kontrolluppgifter som erhålls i januari, alternativt preliminär skatteuträkning 
på deklarationsblanketten för innevarande taxeringsår. Förmögenhet behöver 
inte anges då det inte påverkar beräkningen av avgiften. Om du/ni saknar 
överskott av kapital ska 0 kr anges. 

8. Hyrd bostad/särskilt boende; fyll i hyra per månad. Avgift för garage, 
parkeringsplats, fiber-tv, hemförsäkring och medlemsavgift till hyresförening 
får inte räknas med i bostadskostnaden om det inte är obligatoriska. Ange 
bostadsyta i kvadratmeter och kryssa i ifall hushållsel ingår i hyran eller inte, 
tänk på att det enbart är hushållsel som ska anges inte uppvärmning av bostad. 

9. Bor du/ni i bostadsrätt anges aktuell avgift/hyra per 12 månader som betalas till 
bostadsföreningen. Ange bostadsytan i kvadratmeter och kryssa i ifall hushållsel 
ingår i hyran eller inte. Tänk på att det enbart är hushållsel som ska anges, inte 
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uppvärmning av bostad. Om det finns lån på bostaden ska långivare, aktuell 
ränteutgift per år fyllas i då det kommer att räknas med i bostadskostnaden. 

10. Bor du/ni i egen villa/radhus ska aktuell fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, 
bostadsyta i kvadratmeter, ägandedel i procent och eventuell tomträttsavgäld 
fyllas i. Om det finns lån på fastigheten ska ränteutgiften per år fyllas i då det 
kommer att räknas med i bostadskostnaden. Uppvärmning och övriga 
driftkostnader, så som vatten, avlopp, sophämtning, försäkringar och 
renhållning anges inte för egen fastighet då dessa kostnader räknas ut enligt 
samma regler som pensionsmyndigheten använder för att beräkna 
bostadstillägg för pensionärer (BTP). 

11. När en av makarna bor på särskilt boende; ange hyra för hemmavarande 
maka/make/registrerad partner. 

12. Bor hemmavarande maka/make/registrerad partner i bostadsrätt; sätt kryss i 
rutan och ange sedan uppgifterna under punkt 7. Bor hemmavarande 
maka/make/registrerad partner i villa/radhus; sätt kryss i rutan och ange sedan 
uppgifterna under punkt 8. 

13. Merkostnad är en ansökan om förhöjt förbehållsbelopp. Exempel är kostnad för 
god man, förvaltare eller hemmavarande barn. Varje ansökan kommer att 
genomgå en individuell prövning och underlag för kostnaden ska skickas in till 
kommunen. 

14. Om fakturorna och avgiftsbeslut ska skickas till någon annan person anger du 
det här. Då ger du/ni även medgivande/fullmakt att den personen har rätt att 
agera för din/er räkning med frågor gällande dina/era avgifter. 

15. Det är viktigt att du skriver under blanketten, annars kommer den att skickas 
åter till dig. Maka/make/registrerad partner och sambo ska även skriva under. 
Om du/ni inte har kunnat fylla i blanketten själv och fått hjälp av exempelvis 
god man eller anhörig så ska den som varit behjälplig vid ifyllandet skriva under 
här. 

Information om avgiftsregler 
För att kunna bestämma din avgift för vård- och omsorgsinsatser från Gnesta kommun 
behöver du lämna dina inkomstuppgifter. 

Fyll i och skicka tillbaka blanketten senast inom 14 dagar. Om du inte lämnar dina 
inkomstuppgifter kommer du att få betala den högsta avgiften för 2023. 

Skicka blanketten till: 
Gnesta kommun 
Socialförvaltningen 
646 80 Gnesta 

Information om avgifter 
Ytterligare information om de avgifter som gäller i Gnesta kommun för 2023 kan fås 
från kommunens avgiftshandläggare. Information finns på kommunens hemsida. 
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Månadsbetalning 
Avgiften till kommunen betalas en gång i månaden. Avgiften betalas i efterskott (till 
exempel avgiften för september betalas i oktober och så vidare). Avgiften ändras om din 
inkomst förändras, till exempel om din pension och/eller bostadsbidraget/tillägget höjs 
eller sänks. Därför är det viktigt att meddela eventuella förändringar i din inkomst (till 
exempel höjd hyra, ändrat bostadsbidrag/tillägg) under året. Detta ska meddelas 
skriftligt. 

• Du som har rätt till bostadsbidrag kan ansöka om detta hos Försäkringskassan.  
• Du som har rätt till bostadstillägg kan ansöka om detta hos 

Pensionsmyndigheten. 
• Har du frågor om bostadsbidrag kontakta Försäkringskassan på 

telefonnummer: 0771-524 524. 
• Har du frågor om bostadstillägg kontakta Pensionsmyndigheten på 

telefonnummer: 0771-776 776 

Med vänlig hälsning 
Lindha Stenlund 
Avgiftshandläggare 
Lindha.stenlund@gnesta.se 
0158-275 308 

 

mailto:Lindha.stenlund@gnesta.se
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