
 

 

 

  

  

    

 

      

 

      

    

  

        
 

  
 

  

      
   

  
 

 

 

  
     

 

Sid 1 (4)   

Inkomstförfrågan 

  

Gävle kommun   Omvårdnad  Gävle  801 84 Gävle   Besöksadress Hamiltongatan 22 
Kundtjänst 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se  

 

Har du frågor?  
Omvårdnad Gävle  
Telefon 026-17 80 00  
omvardnad@gavle.se  

  

Datum  __________________    
Skickas till  

Omvårdnad Gävle 
Box 825  
801 30 GÄVLE 

 

Personuppgifter  Make/maka/sambo/registrerad  partner  

Personnummer 

            
Personnummer 

            
För- och efternamn 

            
För- och efternamn 

            
Utdelningsadress (gata, box etc.) Utdelningsadress (gata, box etc.) 

Postnummer och postort 

            
Postnummer och postort 

            

Antal vuxna personer över 19 år i bostaden 

                        personer  
E-postadress 

            
Jag väljer att inte lämna inkomstuppgifter. Jag godkänner därmed gällande maxtaxa för mina beviljade 
insatser. Kryssar du i den här rutan behöver du endast fylla i personuppgifter för dig och ev.  
make/maka/sambo/registrerad partner samt rutorna för Mottagare av faktura och avgiftsbeslut och 
Underskrift längst ned på sidan 2. 

Jag/vi har försörjningsstöd från Socialtjänsten. Bifoga normberäkningen. Om normberäkning ej   
bifogas kan uppgifter komma att inhämtas från Socialtjänsten.  
Om du/ni har försörjningsstöd fyller du inte i något under stycket Inkomst före skatt.  

Inkomst före skatt (bruttoinkomst, nuvarande år)
 
Fyll i de inkomster som gäller för dig/er. Bifoga en kopia på senaste deklarationen. 
 

Uppgifter om pension från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan  
samt om bostadstillägg behöver inte fyllas i.  

Egen inkomst Make/maka/sambo/ 
registrerad partner 

SPV (statlig pension)                 kr/mån                 kr/mån  

KPA (kommunal pension)                kr/mån                 kr/mån  

Övriga skattepliktiga pensioner och pensionsförsäkringar   
(t.ex. Alecta, STP, AMF, SPP) utbetalas från: 

  
               kr/mån                 kr/mån  

Utlandspension utbetalas från:  
                           kr/mån                 kr/mån  

Livränta, skattepliktig                 kr/mån                 kr/mån  

Livränta, ej skattepliktig                 kr/mån                 kr/mån  

Inkomst av tjänst (t.ex. sjukersättning eller arbetsinkomst)                 kr/mån                 kr/mån  

Inkomst av näringsverksamhet                 kr/mån                 kr/mån  

Bostadsbidrag                kr/mån                 kr/mån  
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Kom ihåg att bifoga en kopia på din senaste deklaration med din inkomstförfrågan.  
Uppgifter om inkomst av kapital hämtas från Skatteverket.   

Boendekostnad  

Hyresrätt – Bifoga kopia på hyresavi   
Hyra kr/mån Boyta, Kvm 

                  
Ingår hushållselen i hyran 

            Ja                   Nej  

Bostadsrätt – Bifoga kopia på hyresavi   
Avgift kr/mån 

             
Lån på bostadsrätt, skuldbelopp i kr, 
(bifoga kopia på låneavi) 

             

Ingår hushållselen i hyran 

            Ja                   Nej  

Egen fastighet 

Enfamiljshus  
Flerfamiljshus  

Lån på fastighet, skuldbelopp i kr, 
(bifoga kopia på låneavi) 

            

Boyta, kvm 

Inkomst av uthyrning, kr/mån 

             
Tomträttsavgäld, kr/mån 

Fastighetsbeteckning 

            
Ägarandel i % 

            
Fastighetsavgift 

             

Mottagare av faktura och avgiftsbeslut (om annan än kund) 
För- och efternamn 

            
Telefonnummer 

            

Utdelningsadress (gata, box etc.)  

            
Postnummer och postort  

            

E-postadress 

Underskrift sökande eller den som hjälpt till att fylla i blanketten 

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att jag är skyldig  
att meddela ändrade förhållanden som kan påverka min avgift.  

Datum 

            
Namnteckning 

Namnförtydligande 

            

Vid behov av komplettering kan offentliga uppgifter komma att inhämtas från Försäkringskassan, Pensionsmyndig- 
heten och Skatteverket. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och  
överföras till omvårdnad Gävles personregister.  
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Så här fyller du i blanketten inkomstförfrågan 

Varför  ska jag  lämna  en inkomstförfrågan? 

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala för den hjälp och det 
stöd du får från Gävle kommun behöver vi uppgifter om dina inkomster och 
boendekostnader. När vi fått in dina uppgifter och räknat ut din avgift skickar 
vi ett avgiftsbeslut till dig där du kan se vad du ska betala per månad och hur vi 
räknat fram det. Om din inkomst eller bostadskostnad förändras under året 
måste du meddela detta. 

Vad hä nder om jag v äljer att  inte  lämna inkomstuppgift?  

Du kan välja att inte lämna dina inkomstuppgifter och istället godkänna att 
kommunen tar ut maxtaxa för den hjälp du får. Maxtaxan är ett högkostnads
skydd för avgifter inom omvårdnad. I broschyren Avgifter för hjälp i hemmet 
och vård- och omsorgsboende kan du läsa mer om maxtaxan. 

Så här gör du 
Personuppgifter  
Dessa uppgifter måste du alltid fylla i. Här anger du dina och ev. 
make/maka/sambo/registrerad partners personuppgifter. Du ska också ange 
hur många personer över 19 år som bor i bostaden. 

Om du är gift beräknas din avgift på era gemensamma inkomster. Är du 
sambo räknas era uppgifter var för sig, förutom bostadskostnaden som delas. 

Om  du  väljer  att  inte lämna  inkomstuppgift  
Väljer du att inte lämna in uppgifter om dina inkomster och bostadskostnader 
kryssar du i den rutan. Därmed godkänner du gällande maxtaxa. 

Kryssar du i den rutan behöver du endast fylla i fältet ”Personuppgifter” för dig 
och ev. make/maka/sambo/registrerad partner samt fälten för ”Mottagare av 
faktura och avgiftsbeslut” och ”Underskrift” längst ned på sidan 2. 
Sedan skickar du blanketten till:  
Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle. 

Om  du  har  försörjningsstöd  från  Socialtjänsten  
Om du/ni får försörjningsstöd från Socialtjänsten ska den rutan kryssas i. Du 
ska också bifoga en kopia av den normberäkning du får från Socialtjänsten. 
Om kopia av normberäkningen inte bifogas kan uppgifter komma att inhämtas 
från Socialtjänsten. Kryssar du i rutan för försörjningsstöd ska du inte fylla i 
något under rubriken ”Inkomst före skatt”. 

Inkomst  före skatt  (bruttoinkomst  för  nuvarande  år)   
Här fyller du i de inkomster som gäller för dig/er, resterande rader lämnas 
tomma. Du ska också bifoga en kopia av specifikationsdelen av din senaste 
deklaration. 

Uppgifter om pension från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan samt 
uppgifter om bostadstillägg hämtar vi från respektive myndighet och behöver 
därför inte fyllas i. 

Gävle kommun Omvårdad Gävle 801 84 Gävle Besöksadress Hamiltongatan22 
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se 

http:www.gavle.se
mailto:gavle.kommun@gavle.se
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SVP och   KPA  
Inkomst från statlig pension och/eller kommunal pension anges här i kronor 
per månad före skatt. 

Övriga  skattepliktiga pensioner och  pensionsförsäkringar  
Här anger du/ni ev. skattepliktiga pensioner och pensionsförsäkringar, 
t.ex. Alecta, STP, AMF, SPP m.fl. 

Utlandspension  
Har du/ni utlandspension anger du summa i netto, dvs. kronor per månad 
efter skatt samt var pensionen betalas ut från. 

Livränta skattepliktig/ej  skattepliktig  
Livränta är den ersättning man kan få för inkomstförlust pga. arbetsskada. 
Inkomsten anges i kronor per månad före skatt. 

Inkomst  av  tjänst  
Har du/ni t.ex. lön, a-kassa, sjukersättning, aktivitetsersättning eller föräldra
penning anger du det här i kronor i månaden före skatt. 

Inkomst  av  näringsverksamhet  
Inkomst från t.ex. företag, jord- eller skogsbruk eller uthyrning av fastighet 
redovisas här. Ange kronor i månaden före skatt. 

Bostadsbidrag  
Har du/ni bostadsbidrag anger du det  i kronor per månad före skatt. 

Boendekostnad  
Här anger du dina/era kostnader för den bostad du/ni bor i, hyresrätt, bo
stadsrätt eller egen fastighet. Kom ihåg att bifoga kopia av hyresavi om 
du bor i hyresrätt eller i bostadsrätt och kopia av ev. låneavi för 
bostadsrätt/egen bostad. Om kopia av låneavi inte bifogas kan vi ej heller 
ta hänsyn till denna utgift i uträkningen av din avgift. 

Mottagare  av  faktura  och  avgiftsbeslut  
Om någon annan än du själv ska vara den som tar emot ditt avgiftsbeslut och 
faktura så anger du personens namn, adress, telefonnummer och ev. e-posta
dress här. 

Underskrift  av  sökande  eller den som  hjälpt  till  att  fylla i blanketten 
Här skriver du under med datum, din namnteckning och namnförtydligande.  
Om du fått hjälp att fylla i blanketten ska den personens namnteckning stå här.
 
Genom att skriva under blanketten försäkrar du att de uppgifter som du läm
nat är riktiga och  fullständiga samt att du är medveten om att du måste med
dela om dina inkomster och boendekostnader förändras.  

Din ifyllda  inkomstförfrågan skickar du sedan  till:  
Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle  

 



Kom ihåg!  

   Bifoga kopia av din senaste deklaration  

   Bifoga kopia av normberäkning om du får försörjningsstöd  av Socialtjänsten  

   Bifoga kopia av hyresavi om du bor i hyres- eller bostadsrätt  

   Bifoga kopia av låneavi för bostadsrätt eller egen fastighet  
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