
 
INKOMST/ UTGIFTSFÖRFRÅGAN 
avseende ensamstående makar/
sammanboende för beräkning av avgifter 
inom äldre- och handikappomsorgen 

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är person-
uppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr 

1. Personuppgifter
Sökande
Namn Personnummer 

 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

 Telefon, bostad 
 

Telefon, arbete 
 

Mobilnummer 
 

E-post

Civilstånd 

 Gift/ registrerad partner  Sammanboende  Ensamboende

Sammanboende 
Namn Personnummer 

 

Hemmavarande barn under 18 år 
Namn Födelseår 

 

Namn Födelseår 
 

Namn Födelseår 
 

2. Jag avstår från att lämna uppgifter

 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 

3. Boendekostnader
Hyresrätt
Hyra/mån ink värmekostnad Kallhyra (om värme inte ingår) Boendeyta (kvm) Ingår hushållsel 

 Ja   Nej 

Bostadsrätt 
Hyra eller avgift/mån Kallhyra (om värme inte ingår) Boendeyta (kvm) Ingår hushållsel 

 Ja   Nej 
Ränteutgift bostadslån (ej amortering) per år Boendeyta kvm 

Egen fastighet 
Ägare Fastighetsbeteckning Boendeyta kvm 

Byggnadsår Taxeringsår Taxeringsvärde 

Tomträttsavgäld Ränteutgift bostadslån (ej amortering) per år 
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Postadress 
Nykvarns kommun 
Vård- och omsorg 
155 80 Nykvarn 

Besöksadress 
Centrumvägen 24 A 

Telefon 
08-555 010 00 (vx)

Telefax 
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress 
www.nykvarn.se 

OoH/Omsorg och hjälp/20210723

http://www.nykvarn.se/gdpr
mailto:kommun@nykvarn.se
https://www.nykvarn.se/


INKOMST/ UTGIFTSFÖRFRÅGAN 
avseende ensamstående makar/ 
sammanboende för beräkning av avgifter 
inom äldre- och handikappomsorgen 

4. Aktuella inkomster före skatteavdrag Sökande Sammanboende 

Aktuella pensioner, kronor/ månad 
Inkomst försäkringskassan (uppgifter hämtas av kommunen) 
KPA/SPV 
AMF/ Alecta 
Premiepension 
Övriga pensioner 

Aktuella ej skattepliktiga inkomster 
Utlandspensioner 
Övrigt 

Aktuella inkomster av tjänst, kronor/ mån 
Lön 
Sjuk- och aktivitetsersättning 
Föräldrapenning 
Sjukpenning 
Skattepliktig livränta/ övrigt 

Aktuell inkomst av ränta och värdepapper, kronor/ år 
Senast kända kapitalinkomster 
 Ränteinkomster utdelning på aktier 

6. Uppgiftslämnare

 Sökande  God man  Förvaltare  Anhörig  Annan 
Namn 

Adress 

Postnummer Ort 

 Telefon, bostad Telefon, arbete Mobilnummer 

E-post

@

 Ska ta emot avgiftsbeslut och fakturor  Har fullmakt att agera för min räkning i övriga frågor som berör 
mina avgifter

7. Har du försörjningsstöd? (här kan du även uppge särskilda upplysningar)

8. Namnteckning
Jag försäkrar på heder och samvete att mina uppgifter om faktiska förhållanden som lämnats på denna blankett är fullständiga och 
sanningsenliga. Jag är medveten om att jag är skyldig att anmäla framtida förändringar 

Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Postadress 
Nykvarns kommun 
Vård- och omsorg 
155 80 Nykvarn

Besöksadress 
Centrumvägen 24 A

Telefon 
08-555 010 00 (vx)

Telefax 
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress 
www.nykvarn.se 

OoH/Omsorg och hjälp/20210723
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Ja, jag har försörjningsstöd Nej, jag har inte försörjningsstöd

mailto:kommun@nykvarn.se
https://www.nykvarn.se/


INKOMST/ UTGIFTSFÖRFRÅGAN 
avseende ensamstående makar/ 
sammanboende för beräkning av avgifter 
inom äldre- och handikappomsorgen 

INFORMATION  (inkomstförfrågan)

Underlag för avgiftsberäkning för hemtjänst, särskilt boende och trygghetslarm 
För att du ska erlägga korrekt avgift behöver vi uppgifter om aktuella inkomster varför vi ber dig fylla i 
bifogad blankett. Dina personuppgifter kommer att registereras i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 
Inkomstförfrågan skickas ut en gång per år, förändras förhållandena under tiden skall detta anmälas till 
kommunens handläggare. 

Punkt 1 
Sammanboende som inte är gifta räknas som ensamstående från avgiftssynpunkt oavsett om man har delad 
ekonomi. Var och ens inkomster ligger således till grund för avgiftsberäkningen för de insatser var och en för 
sig är beviljade. 

Punkt 2 
Bostadskostnaden beräknas enligt Pensionsmyndighetens regler för BTP (bostadstillägg till pensionärer). 

Lägenhet: Hyra/månadsavgift räknas netto efter avdrag för bostadstillägg. Om el ingår görs ett 
schablonavdrag 4,17 kr per kvadratmeter bostadsyta och månad, dock högst till 500 kr i månaden. 

Egen villa/fastighet: Värmekostnaden beräknas enligt schablon 176 kr per kvadratmeter boendeyta och 
år. Driftskostnaden räknas enligt schablon 208 kr per kvadratmeter boendeyta och år. Fyll inte i uppgifter 
om boendekostnad om ni har bostadstillägg. Kommunen hämtar uppgifter via datasystem från  
försäkringskassan. 

Punkt 4 
Här fyller ni i om ni har pensioner från KPA, SPV, AMF, Alecta, Premiepension eller övrig pension 
exempelvis privata pensionsförsäkringar. Beloppet ska vara före skatt. Uppgifter om garantipension,  
tilläggspension, ATP-pension etc hämtar kommunen via datasystemet från försäkringskassan och SPV. 
Dessa uppgifter behöver ni inte fylla i. Då hänsyn tas till hela hushållets inkomster vid avgiftsberäkning 
skall även make/ makas inkomster uppges. 

Punkt 6 
Handläggare får enligt sekretesslagen inte lämna ut personuppgifter. Du kan här ge fullmakt till en person som 
får erhålla information som vi annars bara kan lämna till dig personligen. För att medgivandet ska gälla  
måste hjälptagaren signera fullmakten. Sätt kryss för det du vill att fullmakten ska omfatta.  

Punkt 7
Här uppger ni om ni har försörjningsstöd, ni kan även uppge övriga upplysningar här. 

Postadress 
Nykvarns kommun 
Vård- och omsorg 
155 80 Nykvarn

Besöksadress 
Centrumvägen 24 A

Telefon 
08-555 010 00 (vx)

Telefax 
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress 
www.nykvarn.se 
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