Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret

Underlag för omvårdnadsavgift

Personuppgifter
Sökande, namn

Personnummer

Namn

Make

Maka

Personnummer

Sambo

Antal hemmavarande barn under 20 år

Födelseår

Födelseår

Födelseår

Födelseår

Övriga personer som tillhör hushållet

Om ni inte vill lämna uppgifter sätt kryss i rutan, då debiteras avgift enligt kommunens taxa utan reducering.
Önskar blankett för autogiro

Inkomster

OBS! Om ni saknar inkomst eller överskott av kapital ska ni fylla i med 0

Överskott av kapital före skatt

Sökande

Make/maka

Inkomstränta, avkastning av aktier

Pensioner från Pensionsmyndigheten behöver ej uppges. Inhämtas med automatik.
Aktuella inkomster/månad före skatt

Sökande

Make/maka

Sökande

Make/maka

Tjänstepensioner t ex SPV/KPA/Alecta/AMF eller dylikt

Inkomst av tjänst, ej pension
Lön

A-kassa

Sjukpenning

Aktivitetsersättning

Annat:
Övriga inkomster
Privat pension

Livränta

Näringsverksamhet

Försörjningsstöd

Annat:
Utlandspension
beskattas i Sverige

beskattas i ursprungslandet

Kostnad för god man kr/år Arvodesbeslut ska bifogas

Fortsättning nästa sida >>

Uppgifter om bostad

Särboende makar ska uppge var sin boendekostnad

Hyresrätt

Bostadsrätt

Hyra/avgift per månad

Hyra/avgift per månad

Ingår hushållsel i hyran?

Ja, bostadsyta

m2

Nej

Ingår hushållsel i hyran?

m2

Ja, bostadsyta

Nej

Ingår uppvärmningskostnaden i hyran?

Ja

Nej

Ingår uppvärmningskostnaden i hyran?

Ja

Nej

Ingår sophämtning i hyran?

Ja

Nej

Ingår sophämtning i hyran?

Ja

Nej

Ingår vatten i hyran?

Ja

Nej

Ingår vatten i hyran?

Ja

Nej

Ingår varmvatten i hyran?

Ja

Nej

Ingår varmvatten i hyran?

Ja

Nej

Om du svarat nej på någon fråga ange bostadsytan

m2

m2

Om du svarat nej på någon fråga ange bostadsytan
Räntekostnad för lån per år

Vård- och omsorgsboende

Egen fastighet

Hyra per månad

Taxeringsvärde

Räntekostnad för lån per år

Tomträttsavgäld

Bostadsyta

m2

Uppgift för boende i arrende på lantbruksenhet
Arrendeavgift för bostadsbyggnad

Fastighetens bostadsyta

Vid eget flerfamiljshus uppge egna bostadsytan

m2

Underhåll för barn
Betalar underhåll för barn

kr/månad

Erhåller underhåll för barn

kr/månad

Räkningsmottagare (Ifylls ENDAST om räkningen ska skickas till annan än vårdtagaren)
Namn

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer

Ort

Offentliga uppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket kommer att inhämtas.
Vi vill informera dig om att personuppgifterna registreras och att detta sker enligt Lag (2001:454)
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dessa uppgifter är sekretesskyddade.
Vid förändringar av ovanstående uppgifter meddela din avgiftshandläggare då avgiften kan påverkas.

Jag bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt att jag är införstådd med att de registreras i kommunens
dataprogram för vård och omsorg.

Datum

Underskrift sökande

Underskrift make/maka/reg. partner

Ifylld blankett skickas snarast till:
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen, Avgiftshandläggarna, 631 86 Eskilstuna

