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Inkomstförfrågan 2019
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

1. Personuppgifter (Måste alltid fyllas i)
Namn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

E-postadress

Civilstånd
Ensamstående/änka/änkling

Gift, sammanboende med maka/make

Sambo

Gift, lever åtskild från maka/make

2. Maka/make eller sambo
Namn

Personnummer

Adress om annan än den sökandes

Telefonnummer

3. Annan postmottagare av beslut och räkning
Namn

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

E-postadress

Relation
God man

Anhörig

Annan ________________________________

4. Jag avstår från att lämna inkomstuppgifter
Jag väljer att inte lämna inkomstuppgifter och accepterar att jag får betala avgift enligt stadens
taxa utan hänsyn tagen till min inkomst. Avgiften kan dock inte överstiga 2019 års maxavgift.
________________

______________________________________________

Datum

Underskrift
Glöm inte att fylla i personuppgifter i ruta 1
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5. Aktuella inkomster
För att vi ska kunna beräkna rätt avgift för dig som är gift behöver ni båda lämna
inkomstuppgifter. Det gäller även om maka eller make bor i särskilt boende.
OBS! Du behöver dock inte ange din allmänna pension som du får från Pensionsmyndigheten.
De uppgifterna hämtar vi direkt från Pensionsmyndigheten. Ange endast övriga pensioner och inkomster.
Ange beloppen i kronor/månad före skatt för år 2019.
Sökande/maka/make har samma inkomster som angavs i 2018 års inkomstförfrågningsblankett.
Aktuella inkomster

Sökandes inkomst

Maka/makes inkomst

Pension från AMF eller Alecta/månad
Pension från KPA eller SPV/månad
Privat pensionsförsäkring/månad
Utländsk pension/månad
Livränta (skattepliktig del)/månad
Lön/månad
Sjuk- och aktivitetsersättning/månad
Sjukpenning, sjuklön eller
föräldrapenning/månad
Handikappersättning avseende
arvode god man
Försörjningsstöd
Övriga inkomster, ange vad:

6. Inkomst av kapital före skatt, januari - december 2018
När vi beräknar inkomst av kapital grundar vi oss på din faktiska inkomst till och med den
31 december 2018. Uppgifterna framgår av årsbesked och kontrolluppgifter från banker, med flera.
Du ska inte uppge eventuella realisationsvinster eller förluster.
Inkomst av kapital
Inkomstränta eller utdelningar
(Om du inte har någon
kapitalinkomst, ange 0 kr)

Sökande

Maka/make
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7. Boendekostnad - hyresrätt eller bostadsrätt
Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt, fyll i hyra eller avgift i ruta 7. Räkna inte med kostnad för
hushållsel eller parkeringsavgift. Du behöver inte heller fylla i bostadstillägg eller bostadsbidrag. De
uppgifterna får vi från Pensionsmyndigheten.
Hyra/avgift, kronor/månad

8. Bostadskostnad - eget hus
Du som bor i hus, fyll i uppgifterna i ruta 8. Du behöver inte ange bostadstillägg eller bostadsbidrag.
De uppgifterna får vi från Pensionsmyndigheten.
Fastighetsbeteckning

Bostadsyta, kvm

Ev. inkomst av uthyrning, kronor/månad

Tomträttsavgäld, kronor/år

Beräkning enligt Pensionsmyndighetens schablon
Bostadskostnaden kan beräknas schablonmässigt, med utgångspunkt från fastighetsavgift 8 062 kr
(2019), 70% av räntekostnad samt med schablonbelopp för drift och underhåll som multipliceras
med bostadsytan. Schablonbeloppet får vi från Pensionsmyndigheten som för år 2019 är 376 kr.
Exempel: om bostadsytan är 100 kvm: 8 049 kr + räntekostnad + (100 kvm x 376 kr) = kr/år

Kryssa alternativ
Jag vill att kostnader för drift och uppvärmning beräknas enligt
Pensionsmyndighetens schablon.
Jag vill redovisa faktiska kostnader för drift och uppvärmning.

Om du vill redovisa faktiska kostnader, fyll i uppgifterna nedan
Avlopp, kr/år
Sotning, kr/år

Uppvärmning, kr/år

Reparation/underhåll*, kr/år

Vatten, kr/år

Sophämtning, kr/år

Villa försäkring (ej lösöre), kr/år

Räntekostnad, kr/år - anges under rubriken
"Lån på eget hus eller bostadsrätt" på nästa sida

Övrigt, kr/år

Övrigt, specificeras

Övrigt, kr/år
Övrigt, specificeras
* Reparation/underhåll = mindre reparation/underhåll som inte är värdehöjande.
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9. Lån på bostadsrätt eller eget hus
Lån bostadsrätt, kronor

Ränta %

Lån eget hus, kronor

Ränta %

Lån eget hus, kronor

Ränta %

10. Kostnad för god man eller förvaltare
Arvode, kronor/månad

11. Hemmavarande barn/underhållsskyldighet för barn
Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

12. Övriga upplysningar

13. Ändrade förhållanden
Förändras din inkomst eller boendekostnad ska du meddela avgiftsenheten så snart som möjligt.
Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka
din avgift. När vi får in uppgifter om ändrade förhållanden så fattar vi ett nytt avgiftsbeslut.
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14. Underskrift
Jag/vi försäkrar att uppgifterna som lämnats på denna blankett är riktiga. Jag/vi är medveten om att
jag/vi är skyldig att anmäla framtida förändringar.

_____________________________________________________

_________________________________

Datum

Underskrift

Underskrift

15. Jag har hjälpt till att fylla i blanketten
__________________________________________

____________________________

Namn

Telefonnummer

Blanketten skickas till
Blanketten skickas till vård- och omsorgsförvaltningen i bifogat svarskuvert, alternativt i frankerat brev till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Avgiftsenheten
431 82 Mölndal
Besöksadress: Göteborgsvägen 7, Mölndal. Besök avtalas med avgiftshandläggare.
Vård- och omsorgsvägledning: 031-315 24 00 - telefontid vardagar 9:00-11:00 & 13:00-15:00

Om bostadstillägg och bostadsbidrag
Har du inte ansökt om bostadstillägg eller bostadsbidrag uppmanar vi dig att göra det.
Ålderspensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, på telefon 0771-776 776
eller via internet www.pensionsmyndigheten.se.
Övriga ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan på telefon 0771-524 524, eller
via internet www.forsakringskassan.se

Dina uppgifter registreras
De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. För mer information
om hur dina uppgifter behandlas se Mölndals stads hemsida www.molndal.se/personuppgifter
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