Underlag för avgift

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras
och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. För mer information, se www.krokom.se.

Underlag för fastställande av avgift inom hemtjänst/särskilt boende
Namn

Personnummer

Make/maka/registrerad partner

Personnummer

Adress

Telefon

Följande person/-er bor också i bostaden

Om avgiftsbeslut och faktura ska gå till annan än dig själv, fyll i nedanstående uppgifter
Mottagare av avgiftsbeslut och faktura

Relation (till exempel anhörig eller god man)

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Vi hämtar uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg varje månad från Pensionsmyndigheten/
Försäkringskassan. De uppgifterna behöver du alltså inte uppge. Uppgifter om bland annat tjänstepension, t ex
AMF, Alecta, SPV, KPA, utlandspension och pensionsförsäkring måste du själv lämna till oss på denna
blankett. Uppgifterna ska avse aktuella förhållanden.
Typ av inkomst
Egen

Kronor per år före skatt
Tjänstepension. Ange utbetalare:

Tjänstepension. Ange utbetalare:

Tjänstepension. Ange utbetalare:

Utlandspension som beskattas i Sverige

Utlandspension som beskattas i utlandet

Pensionsförsäkring. Ange utbetalare:

Inkomst av tjänst
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Överskott av näringsverksamhet

Överskott av kapital, räntor, aktieutdelning med mera per 31/12 senaste
årsskifte

Övriga inkomster

Make/maka

Utgifter för boendet – hyresbostad
Hyresvärd

Hyra/månad

Ingår hushållsel?

Ja

Vid ja, ange bostadsyta:

Nej

Ingår uppvärmning?

Ja

Vid nej, ange kostnad/månad:

Nej

Utgifter för boendet – egen fastighet
Lån
Långivare

Låneskuld

Ränta i %

Ränta/månad

Driftskostnader

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Försäkring (villa)
Tomträttsavgäld
Övriga kostnader, specificera:

Fastighetsavgift
Summa driftskostnader
Merkostnader
Merkostnader, t ex kostnad för god man, underhållsbidrag för barn, arbetsresor, som kan berättiga till höjt
minimibelopp (ska uppgå till minst 200 kr/månad och vara regelbundet återkommande större delen av året).
Kostnad/månad

Avser

Jag väljer att inte lämna några uppgifter om inkomster och boendekostnad
Jag väljer att inte lämna några uppgifter och betalar då full avgift enligt kommunens taxa.
Underskrifter
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är också medveten om att jag
är skyldig att anmäla framtida förändringar.
Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Behjälplig vid ifyllande, namn

Blanketten skickas till
Verksamhetsområde Bistånd, 835 80 Krokom
Har du frågor? Ring 0640-165 03

Telefonnummer dagtid

