
   

  
 
 
Anvisningar till blanketten redovisning av inkomster i 
särskilt boende 
 

För att fastställa din avgift ber vi dig att fylla i den medsända blanketten ”redovisning 
av inkomster”. Uppgifter ska även inlämnas för make/maka. 
 
OBS! 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 skall 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. 
 
Inkomstuppgifter/Pension  
Vi får automatiskt uppgift från Pensionsmyndigheten gällande garantipension, 
tilläggspension, premiepension samt änkepension. Övriga aktuella 
pensioner/inkomster från annan utbetalare som t.ex. KPA, Alecta, AMF måste 
redovisas på bifogad blankett. 
 
OBS! 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 något av kommunens särskilda boenden fyller du i under  
hyreslägenhet.  



 
Fördyrade kostnader för god man 
Om du har kostnader för 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. 
 
Samtycke 
Här kan du ange om det finns någon person som har tillåtelse att ha 
kontakt med Leksands kommun gällande dina inkomster och avgifter. 
Hoppa över detta stycke om du själv ska ha kontakt med kommunen. 
 
Underskrifter 
Med din namnteckning försäkrar du att lämnade uppgifter är riktiga. Om någon annan 
hjälper dig är det den personen som försäkrar uppgifterna. 
OBS! GLÖM INTE ATT SKRIVA DIN NAMNTECKNING! 
 
 

Kontaktuppgifter: 
Avgiftshandläggare 
Tel.nr.0247-805 25   
Mail: avgiftshandlaggare.voo@leksand.se 
Telefontid måndag – torsdag 10.00-11.30
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