
 

 

INKOMSTFÖRFRÅGAN 2022 

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV AVGIFTER FÖR VÅRD & OMSORGSBOENDE, 

HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, HEMSJUKVÅRD. 

 

 

1. Personuppgifter          Gift              Sambo             Ensamstående   
Sökande (förnamn och efternamn) Personnummer 

Make/maka/sambo (förnamn och efternamn) Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon Mobiltelefon 

 

2. Högsta avgift 
Om ni väljer att inte redovisa inkomster sätt kryss i rutan. 

Detta innebär att ni betalar högsta avgiften för de tjänster ni är beviljade. 

 

3. Överskott av kapital före skatt Sökande Make/maka/sambo 

Inkomstränta, utdelning m.m. per år  kr kr 

 

4. Aktuella inkomster per månad före skatt Sökande Make/maka/sambo 

Garantipension/Tilläggspension/Inkomstpension/ 
Efterlevandepension/Premiepension/Bostadstillägg 

Ska ej fyllas i. Uppgifter hämtas automatiskt från                                                                  
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan 

Privat pensionsförsäkring kr/mån kr/mån 

Övrig pension (t.ex. KPA, AMF, Alecta)  kr/mån kr/mån 

Lön/inkomst av tjänst  kr/mån kr/mån 

Utländsk pension kr/mån kr/mån 

Övriga skattepliktiga inkomster kr/mån kr/mån 

 

Vänd  

Viktigt är att Ni meddelar kommunen så snart uppgifterna ändras. 

Blanketten finns även som e-tjänst på Sala kommuns hemsida. 

 

d 

 

 

 

 



 

5. Bostadsuppgifter 

Hyresrätt 
Bostadskostnad per månad  
 

Bostadsrätt 
Bostadskostnad per månad 

Villa/radhus 
Bostadskostnad per månad Bostadsyta 

 

 

6. Kostnad för god man/förvaltare 
kronor/år  

 

7. Annan postmottagare   

Nedanstående person ska ta emot fakturan och avgiftsbeslut samt har mitt 

godkännande att agera för min räkning gällande mina avgifter 
Förnamn och efternamn Relation 

Adress Postnummer och ort 

Telefon Mobiltelefon 

 

8. Underskrift 
Jag intygar att de lämnade uppgifterna är fullständiga och korrekta 
Datum och underskrift 

 

9. Behjälplig vid ifyllande av denna blankett 
Datum och underskrift 

 
Återsändes till: 

SALA KOMMUN                   

Box 304 

733 25 SALA 

 

Snarast 



Anvisningar 
Avgifterna kan inkomstprövas och den som har låg inkomst kan få avgiften nedsatt 

(reducering). Vill ni pröva rätten till nedsatt avgift måste ni fylla i uppgifterna på blanketten, 

punkt 1-8. Vill ni inte pröva rätten till nedsatt avgift behöver ni endast fylla i punkt 1, 2 och 8. 

Om ni avstår från att skicka tillbaka blanketten kommer ni att debiteras full avgift enligt 

kommunens taxa.  

 

1. Personuppgifter 

För gifta och sammanboende räknas inkomsterna ihop för en beräkning av avgiften. Person- 

och inkomstuppgifter ska därför anges för båda. 

  

2. Högsta avgift 

Om ni vill avstå från att redovisa inkomster sätter ni kryss i rutan vid ”högsta avgift”. Ni 
accepterar därmed den högsta avgiften enligt gällande taxa, utan möjlighet till reducering av 
avgiften. Glöm inte att fylla i personuppgifter, skriva under vid punkt 8 och skicka in 
blanketten.  
 
3. Överskott av kapital 
Uppgifter om överskott av kapital per den 31 december föregående år ska anges.  
Som överskott av kapital räknas t.ex. ränteinkomster, utdelningar på aktieinnehav och 
fonder. 
 
4. Aktuella inkomster 
Pension som erhålles från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan samt bostadstillägg ska 
inte fyllas i på blanketten. Dessa uppgifter inhämtas med automatik.  
 
Övriga inkomster fylls i med bruttoinkomst (före skatt) per månad. Se senaste pensionsavi,  
lönespecifikation eller liknande. 
 
Som inkomst räknas förutom eventuell pension från Pensionsmyndigheten även:  
 
Tjänstepension från t.ex. SPV, KPA, AMF, Alecta, SPP m.m.  
 
Privata pensionsförsäkringar. 
 
Pension och livränta från utlandet, ange om inkomsten beskattas i Sverige. 
 
Lön, inkomst av tjänst. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Bostadsuppgifter 
Bor en make/maka på särskilt boende och en i ordinärt boende så skriver ni bådas hyror. 
 
Om du..  
bor i hyrd lägenhet/bostadsrätt/hyr i andra hand/kooperativ hyresrätt   

är bostadskostnaden lika med hyran inklusive värme & obligatoriska avgifter (t.ex. 
garage/bilplats). Ingår hushållsel i den avtalade hyran dras denna kostnad av enligt 
Pensionsmyndighetens schablon zon 3 för år 2022 är 4,80 kr per kvadratmeter bostadsyta, 
dock högst 576 kr i månaden. 
 
bor i eget enfamiljshus eller bor i eget småhus på jordbruksenhet 
räknas följande som bostadskostnad. 
- 70% av tomträttsavgäld (hyra av marken). 
- uppvärmning & övriga driftskostnader enligt Pensionsmyndighetens schablon zon 3  för år 
2022 är 476 kr per kvadratmeter bostadsyta = Årskostnaden. 
 
bor i arrenderat småhus på lantbruksenhet  
är bostadskostnaden lika med 
- arrendeavgiften för bostaden inkl. tomtmark. 
- uppvärmning & övriga driftskostnader enligt Pensionsmyndighetens schablon zon 3 för år 
2022 är 476 kr per kvadratmeter bostadsyta = Årskostnaden. 
 
6. Kostnad för god man/förvaltare 
Har du erhållit en god man/förvaltare till din hjälp måste du ibland själv betala för detta.  
Det innebär att ditt förbehållsbelopp kommer att ökas med denna kostnad. 
 
7. Annan postmottagare 
Om fakturan och avgiftsbesluten ska sändas till annan person, exempelvis anhörig eller god 
man, anges det här.  
 
8. Underskrift 
Det är viktigt att du skriver under blanketten. Detta ska göras även när du väljer att inte 
redovisa dina inkomster och har kryssat i rutan vid punkt nr 2.  
 
9. Behjälplig vid ifyllande av denna blankett 
I de fall sökande inte klarar att själv skriva under kan god man, anhörig eller annan som är 
behjälplig vid ifyllande av blanketten skriva under.  
 
 

Kommunen behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Kommunen behandlar 
dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU) 
2016/679 och annan tillämplig lagstiftning.  

På sidan nedan finns all den information om personuppgiftshanteringen som kommunen är 
skyldig att lämna.  

https://www.sala.se/?page=info&id=15042&cat=15187&backtosearch=page%3Dsearch%26
q%3Dpersonuppgifter  

https://www.sala.se/?page=info&id=15042&cat=15187&backtosearch=page%3Dsearch%26q%3Dpersonuppgifter
https://www.sala.se/?page=info&id=15042&cat=15187&backtosearch=page%3Dsearch%26q%3Dpersonuppgifter

