Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård
och omsorg

Information
Blanketten skickas till: Strängnäs kommun Socialkontoret, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs.
Det här formuläret behöver du fylla i och skicka in till socialkontoret för att vi ska kunna beräkna din avgift
gällande insatser inom vård och omsorg, som till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller särskilt boende.
Innan du börjar fylla i formuläret behöver du
- din senaste inkomstdeklaration
- uppgifter om din pension, såsom tjänstepension, privatpension och utlandspension
- veta vad din månadshyra eller avgift är
- veta om hushållsel ingår i hyran eller avgiften
- om du bor i bostadsrätt eller småhus - veta räntekostnaden för bostadslån
- om du bor i småhus - uppgift om bostadsyta, taxeringsvärde, byggnadsår, etc.
- om du får hjälp att fylla i formuläret behöver du kontaktuppgifter till den personen
Information om vår behandling av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom till exempel för- och efternamn, personnummer,
adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och uppgifter om din funktionsnedsättning. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan.
Vi har fått uppgifter från dig eller din företrädare. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid
all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan
komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och arkivlagen. De
personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med din fastighetsägare om sådan finns. Vi kan
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på socialnamnden@strangnas.se (socialnamnden@strangnas.se). Ni når dataskyddsombudet
på dataskyddsombud@strangnas.se (mailto:dataskyddsombud@strangnas.se). Om du har klagomål
på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten. (Datainspektionens nya namn från 1 januari 2021.)
Jag har läst och förstått informationen om vår behandling av dina personuppgifter *
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och omsorg

Personuppgifter
Person 1 (sökande)
Personnummer *

Förnamn *

Efternamn *

Adress *

Postnummer *

Ort *

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Person 2 (make/maka, sammanboende)
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Om du inte lämnar uppgifter om dina ekonomiska förhållanden
Du kan välja att inte lämna dina inkomstuppgifter. Du får då betala högsta avgift för de insatser du blir beviljad.
Jag väljer att inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden. Jag är införstådd med att någon beräkning
av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att jag därmed accepterar att betala
maxavgiften enligt gällande taxa.

Datum och ort

Signatur (Sökande 'Om du inte lämnar uppgifter om dina ekonomiska
förhållanden')

Namnförtydligande
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Bostad
Om du har make/maka, sambo eller registrerad partner delar handläggaren boendekostnaden på hälften. Du fyller
dock i hela beloppet i rutorna nedan.
Vilken typ av boende har du? * (Endast ett val)
Jag bor i hyresrätt
Jag bor i bostadsrätt
Jag bor i egen fastighet
Hyresrätt
Månadshyra *

Ingår kostnader för uppvärmning av bostaden i hyran? * Ange bostadsyta i kvm *
(Endast ett val)
Ja
Nej
Bostadsrätt
Månadsavgift *

Räntekostnad (kr/år) *

Ingår kostnader för uppvärmning av bostaden i
avgiften? * (Endast ett val)

Bostadsyta (kvm) *

Ja
Nej
Egen fastighet
Taxeringsvärde *

Bostadsyta (kvm) *

Räntekostnad för lån (kr/år) *

Byggnadsår *

Fördyrade levnadskostnader
Med fördyrade levnadskostnader menas varaktiga kostnader under minst ett år och till ett belopp av minst 200
kronor per månad.
Kostnad för god man (kr/mån)

Make/maka, kostnad för god man (kr/mån)

Underhållskostnad för barn, ange antal

Barnens födelseår, skilj med kommatecken
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Kostnad för specialkost (kr/mån). Läkarintyg utfärdat av legitimerad läkare ska bifogas.

Var god skriv ner namnen eller annan identifikation, och beskrivning av de bifogade filer som skickas med
ansökan.

Bilagans Namn/ID-nummer

Beskrivning av bilaga
Läkarintyg

Inkomster
Skattepliktiga inkomster
Ange er inkomst per månad före skatt i de olika kategorierna nedan. Garantipension, tilläggspension,
änkepension, premiepension, aktivitetsersättning och allmän sjukersättning hämtas automatiskt från
pensionsmyndigheten. Om du är gift eller har en registrerad partner lägger handläggaren samman era inkomster
och fördelar inkomsten med hälften på vardera.
Alecta

Alecta, make/maka

AMF

AMF, make/maka

KPA

KPA, make/maka

SPV

SPV, make/maka

Annan ersättning

Annan ersättning, make/maka

Privatpension

Privatpension, make/maka

Utlandspension, i svenska kronor

Utlandspension, svenska kronor, make/maka

Livränta

Livränta, make/maka

Förvärvsinkomst, övrig inkomst, ex. lön från
anställning

Förvärvsinkomst, övrig inkomst, ex. lön från
anställning, make/maka

Ange vilken slags inkomst

Ange vilken slags inkomst, make/maka
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Ej skattepliktiga inkomster
Bostadstillägg hämtas automatiskt från pensionsmyndigheten. Beloppen nedan ska anges i kronor per månad.
Utlandspension, i svenska kronor

Utlandspension, i svenska kronor, make/maka

Livränta

Livränta, make/maka

Annan ej skattepliktig inkomst

Annan ej skattepliktig inkomst, make/maka

Ange vilken slags inkomst

Ange vilken slags inkomst, make/maka

Kapitalinkomster
Kapitalinkomster redovisas per år enligt senaste självdeklaration.
Inkomstränta, reavinst, utdelning fonder och aktier

Inkomstränta, reavinst, utdelning fonder och aktier,
make/maka

Ränteutgifter, gäller ej ränta på huslån eller
bostadsrätt

Ränteutgifter, gäller ej ränta på huslån eller
bostadsrätt, make/maka
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Övrigt
Hur har du fyllt i ansökan? (Endast ett val)
Jag har fyllt i ansökan själv
Jag har fått hjälp av god man
Jag har fått hjälp av förvaltare
Jag har fått hjälp av annan
Ange vilken relation ni har *

Förnamn *

Efternamn *

Telefonnummer *

Underskriftstyp

Datum och ort

Signatur (Sökande 'Underskriftstyp')

Namnförtydligande
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