
Instruktion till inkomstförfrågan 2023 
 

 

1. Personuppgifter – För att kommunen ska veta vem blanketten avser och vem som ska kontaktas 
vid eventuella frågor. 
 

2. Annan postmottagare (c/o adress) – Om räkningar och avgiftsbeslut ska skickas till annan adress 
än till den sökandes.  
 

3. Autogiro – Man har möjlighet att få sin avgift dragen direkt från sitt konto varje månad.  
Kryssa i rutan så skickar vi hem en blankett. 
 

4. Samtycke – Det är valfritt om man vill lämna uppgifter om sina ekonomiska förhållanden.  
Ja, jag samtycker – Detta innebär att kommunen får hämta inkomstuppgifter från 
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. För att avgiftsberäkning ska kunna göras måste 
övriga inkomster och kostnader uppges. Detta görs på sida 2 av blanketten. 
Nej, jag samtycket inte – Detta innebär att man avstår från att lämna inkomstuppgifter. Avgift 
kommer debiteras utefter gällande taxa. 
 

5. Aktuella inkomster – För att kommunen ska kunna göra en avgiftsberäkning behöver inkomster 
lämnas. Inkomster från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan hämtas automatiskt av 
kommunen.  
 

Övriga skattepliktiga inkomster för år 2023 kan inte hämtas automatiskt och måste 
kompletteras med månadsbelopp före skatt för att avgiften ska kunna beräknas.  
Har man en pension som inte finns angiven på blankett inkomstförfrågan anges den under 
privat/övrig pension. 
Har man en utländsk pension anges belopp i svenska kronor. Ange om pensionen beskattas i 
Sverige eller utlandet. 
Livräntan behöver man ange om den är skattepliktig eller ej skattepliktig. 
Inkomst av tjänst kan vara lön, ersättning för uppdrag eller inkomst av näringsverksamhet (aktiv 
eller passiv). Vi tar endast hänsyn till överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Bruttoinkomst (inkomst före skatt) ska anges. 
Inkomst av kapital ska anges före skatteavdrag och avse år 2022. Det kan vara till exempel 
inkomstränta, utdelningar på aktier, kapitalvinst på andelar i räntefonder mm. 
Bostadstillägg/Bostadsbidrag räknas som inkomst och hämtas automatiskt av kommunen. 
 

6. Bostadskostnad - ange boendeform Hyresrätt, Bostadsrätt eller Vård och omsorgsboende. 
(Bor man på Vård och omsorgsboende behöver inga hyresuppgifter lämnas då kommunen 
hämtar dessa.) Avgifter för garage, parkeringsplats, tv/bredband och avgift till 
hyresgästföreningen ska INTE räknas in i grundhyran. Om kostnad för värme inte ingår i hyran 
beräknar vi kostnad för detta enligt Pensionsmyndighetens schablon. Glöm inte att ange 
bostadsyta så att vi kan göra en korrekt beräkning.  
Eventuell skuldränta för bolån gällande bostadsrätt anges per 31/12-2022 . 
 

Bor man i Egen fastighet så som villa eller radhus fyller man i ägarandel, fastighetsbeteckning, 
byggnadsår, taxeringsvärde och eventuell räntekostnad för bolån 2022. Vi använder oss av 
samma regelverk som Pensionsmyndigheten vid fastställande av bostadskostnad. 
 

7. Kostnad för god man - Om man har god man eller förvaltare ska kostnad enligt senaste 
arvodesbeslutet anges. Kostnad anges endast om sökande själv betalar avgiften och måste 
styrkas med senast tillgängligt arvodesbeslut från Överförmyndaren. 
 

8. Underskrift – För att blanketten skall vara giltig behövs en underskrift från den sökande, 
medsökande och från den som eventuellt varit behjälplig.  

 


