Blanketten skickas till Borlänge kommun, Ekonomikontoret 781 81 Borlänge.

Inkomstförfrågan för äldre- och funktionshinderomsorg

När inkomstblanketten lämnas in för första gången så behöver du bifoga en kopia på din/er senaste
inkomstdeklaration ”Specifikation till inkomstdeklaration 1”. Om inkomstblanketten inte är korrekt
och/eller komplett ifylld skickas den tillbaka för komplettering.
Maxtaxan för år 2021 är 2 139kr/mån.

1. Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Bostadsadress
Civilstånd
Ensamstående
Gift, sammanboende
Namn på make/maka/reg.partner/sambo

Gift, ej sammanboende

Sammanboende, ej gift
Personnummer

Jag vill inte lämna ut mina inkomstuppgifter och accepterar att avgift enligt gällande taxa tas ut,
som högst 2 139 kr/månad från 1 januari 2021.
Jag vill få en blankett till autogiroanmälan då jag vill att fakturan dras via autogiro. Blankett finns
annars att hämta på borlange.se eller så anmäler du dig via din internetbank.
Uppgifter som hämtas automatiskt från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten
Följande uppgifter behöver inte anges: Allmän pension (inkomst-, garanti-, tilläggs-, premie- och änkeefterlevandepension), livränta, skattepliktig och skattefri sjukersättning, äldreförsörjningsstöd och
bostadstillägg.

2. Inkomster som behöver anges
Typ av inkomst
Inkomst av näringsverksamhet
Inkomst av tjänst
Överskott av kapital *
(T.ex. aktieutdelning eller ränteinkomster)
Avtalspension/tjänstepension (T.ex.
Alecta, KPA, AMF)
Utlandspension
Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa
Övriga
* Bifoga alltid kopia på årsbesked från bank

Sökande
Belopp före skatt/år

Make/maka/reg.partner
Belopp före skatt/år

3. Boendekostnad
3a. Hyresrätt, bostadsrätt
Hyra, månadsavgift

Bostadsrätt räntekostnader*

* Vid räntekostnader, bifoga underlag från bank.

3b. Egen fastighet
Fastighetsavgift

Boendeyta, m2

Långivare*

Skuldbelopp

Räntesats, %

* Vid räntekostnader, bifoga underlag från bank.

4. Övriga kostnader som kan påverka avgiften
Hemmavarande minderåriga barn (Födelseår)
Kostnader för underhållsbidrag
Inkomst förälder, Underhållsbidrag

Barnbidrag

God man kr/mån*
* Om du har god man- bifoga arvodesbeslut.

5. Annan mottagare
Om du/ni önskar annan mottagare av faktura och beslut ber vid dig/er att anteckna det nedan och
bifoga fullmakt. Vid God man eller förmyndare - bifoga beslutsunderlag från Tingsrätt och
överförmyndare.
Relation (T.ex. barn eller god man)

Förnamn Efternamn

Adress

Postadress

Telefonnummer

Bifoga alltid kopia på årsbesked från bank samt tjänstepension, privat pension och
pensionsförsäkringar. Vid god man arvode, bifoga beslut. Om inkomstblanketten inte är korrekt
och/eller komplett ifylld skickas den tillbaka för komplettering.
Om du inte har möjlighet att ta en kopia på underlaget, skicka originalen och kryssa för rutan så
tar vi kopior och skickar tillbaka originalen.

6. Underskrift
Jag/Vi försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga.

Datum

Underskrift

Namnteckning behjälplig

Telefonnummer

