Anvisningar till blanketten ”redovisning av inkomster
inom Vård och Omsorg”
För att fastställa avgiften till dig som har någon av nedanstående insatser
ber vi dig att fylla i den medsända blanketten ”redovisning av inkomster”.
Uppgifter ska även inlämnas för make/maka.
OBS! Du debiteras högsta avgift, 380 kr/timme upp till maxavgiften som är 2 139
kr/mån för beviljade insatser tills vi får in dina inkomstuppgifter och gör då en ny
beräkning utifrån dina inkomster och boendekostnad. Det kan leda till att du får
betala en lägre avgift.
– Service och personlig omvårdnad
– Hemsjukvård/Hembesök
– Trygghetslarm
– Korttidsboende i särskild boendeform (måltidskostnad tillkommer)
– Dagverksamhet (måltids- och resekostnad tillkommer)
– Ledsagare/Kontaktperson
Nedanstående uppgifter är obligatoriska!
Bifoga kopia av din senaste deklaration, sidan ”Specifikation till
inkomstdeklaration 1”(gul-och vitrandig)
Uppgiften ska även lämnas för make/maka
På första sidan fyller du i:
Personuppgifter
Fyll i alla personuppgifter. Fakturaadress fylls i om fakturan ska gå till
någon annan än dig själv. Bifoga fullmakt.
Avstår från att lämna inkomstuppgift
Om du inte vill lämna inkomstuppgift krävs godkännande att vi tar ut
den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.
Observera att nya inkomstuppgifter ska lämnas varje år annars kommer vi att
debitera den högsta avgiften.
Inkomstuppgifter/Pension
Vi får automatiskt uppgift från Pensionsmyndigheten gällande garantipension,
tilläggspension, premiepension samt änkepension. Övriga aktuella
pensioner/inkomster från annan utbetalare som t.ex. SPV, KPA, Alecta, AMF måste
redovisas på bifogad blankett.
Om du är osäker på vilken utbetalare pensionen/inkomsten kommer ifrån finns
dessa uppgifter på din senaste deklaration, denna sida heter ”Specifikation till
inkomstdeklaration 1” (gul- och vitrandig sida)

Inkomst av kapital
Inkomsträntor och utdelningar per den 31/12 föregående år som finns med
på årsbeskedet från banken. Ifylles även om beloppet är 0 kronor.
På den andra sidan fyller du i:
Boendekostnad
Bor du i hyresrätt fyller du i hyreskostnaden per månad. Hushållsel samt kostnad för
garage/motorvärmarplats ska inte ingå i hyran. OBS! Bifoga kopia av senaste
hyresavin.
Bor du i bostadsrätt fyller du i bostadshyran per månad och eventuell skuldränta per
år. Hushållsel samt kostnad för garage/motorvärmarplats ska inte ingå i hyran. OBS!
Bifoga kopia av senaste hyresavin.
Eget hus = (Behöver bara fyllas i om du inte har bostadstillägg)
För dig som bor i eget hus finns uppgifter om bostaden (taxeringsvärde, värdeår,
boendeyta) i din fastighetsdeklaration. Lägg märke till att VÄRDEÅR är
byggnadsår/ombyggnad eller tillbyggnad av huset. Det kan vara viktig för dig som bor
i eget hus att fylla i korrekta uppgifter, det kan leda till att du får betala en lägre
hemtjänstavgift.
Fördyrade kostnader, t.ex god man
Om du har kostnader för till exempel god man, förvaltare eller andra kostnader som i
genomsnitt är minst 200 kronor/månad och under minst sex månader kan du uppge
dom här. Bifoga kvitto.
Underskrifter
Med din namnteckning försäkrar du att lämnade uppgifter är riktiga. Om någon annan
hjälper dig är det den personen som försäkrar uppgifterna.

