
 

Inkomstuppgift för beräkning  
av vård- och omsorgsavgifter 

 
Skickas till: 

Bengtsfors kommun, Biståndsenheten 
Box 14, 666 21 Bengtsfors 

Personuppgifter som lämnas kommer att användas i vårt datasystem. sid 1(2) 
 

Bengtsfors kommun 
Biståndsenheten 
Box 14 
666 21 Bengtsfors 

 
E-post: kommun@bengtsfors.se 
Telefon: 0531-52 60 00 (växel) 
Fax: 0531-101 22 
Hemsida: www.bengtsfors.se 

Besöksadress 
Sandgärdesgatan 35, Bengtsfors 
Organisationsnummer: 212000-1470 
 

 

Personuppgifter (omsorgstagare) 
Namn Personnummer 

  
Gatuadress Telefon 

  
Postnummer och postadress 
 

 Gift, sammanboende  Gift, ej sammanboende  Ej gift, sammanboende  Ensamstående 

Namn, maka/make, sambo Personnummer 
  

Vissa uppgifter hämtas med automatik från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. 
Inkomster som utbetalas av allmänna pensionssystemet Hämtas automatiskt 
Bostadstillägg samt bostadskostnad (vid beviljat BTP) Hämtas automatiskt 

Kapitalinkomst (utdelningar och räntor med mera) Hämtas automatiskt  
(avser senast kända 2 år tillbaka från SKV) 

Inkomstuppgift 
Övriga pensioner/inkomster måste du själv uppge nedan. Det är viktigt för att vi ska kunna räkna 
fram rätt avgiftsutrymme och fakturera rätt avgift. Inhämtade och lämnade uppgifter kommer att 
behandlas för administrering och fakturering av vård- och omsorgsavgifter. Om din inkomst ändras 
ska du lämna in en ny inkomstuppgift. 

 Omsorgstagare  
Bruttoinkomst (före skatteavdrag) 

Maka/make/sambo 
Bruttoinkomst (före skatteavdrag) 

SPV pension  kronor/månad  kronor/månad 

KPA pension  kronor/månad  kronor/månad 

Skandia  kronor/månad  kronor/månad 

AMF/Alecta  kronor/månad  kronor/månad 
Övriga pensioner/ 
Pensionsförsäkringar  kronor/månad  kronor/månad 
Utländska inkomster (ange i SEK) 
Om inkomsten beskattas i annat land 
än Sverige, ange nettobelopp  kronor/månad  kronor/månad 

Land där inkomsten beskattas: 

Inkomst av tjänst (arbetsinkomst)  kronor/månad  kronor/månad 

Övriga inkomster  kronor/månad  kronor/månad 

Livränta, skattepliktig  kronor/månad  kronor/månad 

Inkomst av näringsverksamhet  kronor/år  kronor/år 
Kapitalinkomster  
(räntor, utdelning med mera enligt 
senaste deklaration)   kronor/år  kronor/år 
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Bengtsfors kommun 
Biståndsenheten 
Box 14 
666 21 Bengtsfors 

 
E-post: kommun@bengtsfors.se 
Telefon: 0531-52 60 00 (växel) 
Fax: 0531-101 22 
Hemsida: www.bengtsfors.se 

Besöksadress 
Sandgärdesgatan 35, Bengtsfors 
Organisationsnummer: 212000-1470 
 

 

 
Uppgift om bostadskostnad 
Hyresfastighet/bostadsrätt (om din bostadskostnad ändras ska ny uppgift lämnas) 
Varmhyra (kronor/månad) Kallhyra (kronor/månad). Ange bostadens kvadratmeteryta. 

  m2 
 Bostadsrättslån (skuldbelopp i kronor) Räntesats 

   

Egen fastighet 
Fastighetsbeteckning Taxeringsvärde (kronor) 

  
Bostadsyta (kvadratmeter) Fastighetslån (skuldbelopp i kronor) Räntesats 

   

Bostadstillägg (BTP) 
 Beviljat – viktigt att aktuell bostadskostnad är anmäld till pensionsmyndigheten/försäkringskassan. 

Fakturaadress (om annan än bostadsadress) 
C/O Namn Telefon 

  
Gatuadress Postadress 

  

Behjälplig vid blankettens ifyllande 
Namn Telefon 

  
Gatuadress Postadress 

  

Underskrift 
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga. 
Ort och datum 

 

Underskrift, omsorgstagare Underskrift, maka/make/sambo 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

  

Vid behov av komplettering kan offentliga uppgifter komma att inhämtas. 
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