
 
      

   Blankett för beräkning 

av avgifter för äldre- och 

handikappomsorg 

 
Uppgifterna registreras i omsorgsförvaltningens dataregister. 

  
Omsorgsförvaltningen hämtar automatiskt in uppgifter från Pensionsmyndigheten,  
Försäkringskassan om garantipension, tilläggspension, änkepension, handikappersättning m fl. 
Däremot ska uppgifter om alla övriga pensioner, pensionsförsäkringar och övriga inkomster samt 
inkomst av kapital uppges på denna blankett.  
 

Uppgifterna om boendekostnad behövs för att ditt förbehållsbelopp ska kunna räknas ut.   
  
Är du gift ska även makan/maken redovisa sina inkomster. Makars inkomster läggs ihop och 
fördelas med hälften på vardera maken vid inkomstberäkningen.   

  
Blanketten skickas till:   
Omsorgsförvaltningen, Johan Ahlbäcks plats 7, 777 32 SMEDJEBACKEN  
 

Upplysningar lämnas av: Annelie Gustafsson telefon 0240 - 660 344, måndag - fredag                              

                                        Magnus Sundström telefon 0240 - 660 352, måndag - fredag 

                                        Telefontid kl. 10.00 – 12.00.  

Personuppgifter   (Var god texta)  

Personnummer Efternamn och tilltalsnamn  

  

Sammanboende  

 ja      nej  

Civilstånd  gift  ogift  skild  änka/änkling  reg.partner  

Make/makas/sambos personnummer  

  

Efternamn och tilltalsnamn  

Bostadsadress, postnummer och postadress                                                     Telefon:  

  

 

 Jag vill inte lämna inkomstuppgift och accepterar att betala maximala avgifter med 2 359 kr

 per månad. Enbart trygghetslarm max 250 kr per månad  

Bostad – lägenhet  

Hyra, kr /månad   hyresrätt                bostadsrätt   

Lån på bostadsrätt:  

 Lånesumma:                                                        Aktuell räntesats: 

Bostad – villa  
Ev. såld fastighet      Datum…………………… 

Lån på fastigheten:  

Lånesumma:                                  
 

                       Aktuell räntesats:  

Fastighetsbeteckning  

  

Taxeringsvärde  Bostadsyta  

Bostadstillägg   

                                          kr/månad  

  

 Har sökt men fått avslag                      

 Har inte sökt bostadstillägg el. bostadsbidrag 

Kom ihåg att du ska söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten för din hyra/boendekostnad. Bostadstillägget 

är en pensionsförmån.                                                                                                                    VÄND!   

  



Övriga inkomstuppgifter 2023 
Här redovisas övriga inkomster och pensioner, som inte inhämtas automatiskt. Det kan vara 

pension från KPA, SPP, AMF/ALECTA, SPV, annan pension, privata pensionsförsäkringar, 

utlandspension, livränta, inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet mm.   

Inkomst från  Belopp per månad före skatteavdrag  

    

    

Makas/makes inkomster från     

    

    

Kopia på senaste inkomstdeklaration ska bifogas.  

Inkomst av kapital  
Här redovisas samtliga kapitalinkomster före skatteavdrag den 31.12 2022. Inkomsterna framgår 

av de kontrolluppgifter du fått efter årsskiftet från bank, värdepapperscentral, fondförvaltare, 

försäkringsbolag mm. Som inkomst av kapital räknas inkomsträntor, inkomster av uthyrning av 

privatbostad.   

Inkomst av kapital före skatteavdrag.  

  

Makas/makes inkomst av kapital före skatteavdrag.  

  

Särskilda kostnader för fördyrade levnadsomkostnader   
Exempel på särskilda kostnader kan vara kostnader för god man, fördyring av viss kost. Observera 

att behovet ska vara varaktigt. Du måste själv ange vilka fördyrade levnadsomkostnader du har och 

ange merkostnad per månad.   

 Kostnader för god man med ……………. kr per månad  

Övriga kostnader:  

  

 

 

Uppgift när en av makarna eller av sammanboende bor i särskilt boende   
När den ena maken/makan/sambon bor i särskilt boende kan i vissa situationer dennes 

hemtjänstavgift jämkas om uttagande av avgift leder till en oskäligt försämrad ekonomisk situation 

för den som bor kvar hemma. För att vi ska kunna bedöma behov av jämkning behöver vi uppgift 

om den andra makens/makans/sambons boendekostnad. Kostavgift och hyra jämkas ej.   

Hyra, kr /månad  

 

 hyresrätt                bostadsrätt       egen fastighet  

  

Lån på fastighet  

Lånesumma:                                                        Aktuell räntesats:  

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att 

informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och 

rättelser. För mer information om hur personuppgifterna behandlas, se kommunens hemsida 

(www.smedjebacken.se/gdpr). 

 

Underskrift  

Jag försäkrar att de uppgifter som jag lämnat är sanningsenliga och fullständiga och förbinder 

mig att anmäla ändringar i lämnade uppgifter.  

Datum  Underskrift  

  

 

Behjälplig vid uppgiftslämnandet har varit  

Namn:  

  

Telefon:  

Adress:   

 

http://www.smedjebacken.se/gdpr

