
 
Socialförvaltningen  INKOMSTUPPGIFTER 

 

 
Namn (sökande) Personnummer 

  
Namn (maka/make) Personnummer 

  

Gatuadress Telefonnummer 

  
Postnummer  Ort 

  

 

 Nej, jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden rörande mig eller min  

maka/make. Jag är införstådd med att någon beräkning inte kan göras gällande avgift- 

erna och att jag därmed accepterar att betala full avgift för de beviljade insatserna enligt 

kommunens regler och inom ramen för högkostnadsskyddet. 

 

 Ja, jag lämnar mitt medgivande till att inkomstuppgifter får inhämtas. 

 

 

INKOMSTER PER MÅNAD FÖRE SKATT INNEVARANDE ÅR 

Inkomstslag Sökande Make/maka 

Garantipension Uppgifterna behöver Uppgifterna behöver 

Tilläggspension inte fyllas i. inte fyllas i. 

Efterlevande/änkepension   

Aktivitetsersättning, Sjukersättning Inhämtas av kommunen Inhämtas av kommunen 

Bostadsbidrag/tillägg via Försäkringskassan via Försäkringskassan 

KPA/Scandia    

AMF/Alecta   

SPV 
 

  

Privat pensionsförsäkring, ange vilken   

Annan pension, ange vilken   

Utländsk pension   

Livränta, skattepliktig   

Lön/inkomst av tjänst   

Inkomst av kapital = räntor, utdelningar 

som redovisats 31 december föreg. år. 

  

 

                                                                                         Var god vänd  

 



UTGIFTER PER MÅNAD 

Per månad Sökande Maka/make 

Grundhyra inkl.värmekostnad, 

ej hushållsel 

  

Kostnad för God man   

Avgift till trossamfund 

t.ex. Svenska kyrkan 

 Ja                Nej  Ja                Nej 

 

För beräkning av kostnad vid egen bostadsfastighet, ta med följande utgifter: 

Uppvärmningskostnad, kostnad för vatten/sophämtning, sotningsavgift, slamtömning,  

fastighetsskatt, och tomtgäldsavgift. 

 

ANNAN MOTTAGARE 

Fylls endast i om avgiftsbeslut och faktura ska skickas till annan mottagare 

Namn på mottagaren 

Adress  Telefonnummer 

Postnummer Ort 

 

 Jag önskar Autogiro-blankett skickad till mig 

 

Undertecknad är införstådd med att uppgifterna kan komma att kontrolleras samt är skyldig att på 

begäran inkomma med de skriftliga uppgifter som Lessebo kommun efterfrågar, samt att själv 

informera om ändrade förhållanden som kan påverka beräkningen av avgiften. T ex ändrat 

bostadsbidrag, hyra eller pension. 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas: 

Datum Underskrift 

   

  
Behjälplig med uppgifterna Telefonnummer 

 

 

  

 

Skickas till: 

Socialförvaltningen 

Avgiftshandläggare 

365 31 LESSEBO 

 

 

 

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter du angett ovan. Syftet med behandlingen är att kunna utreda 

din ansökan och verkställa de insatser som du bedöms berättigad till. Den rättsliga grunden för att behandla 

dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är 

beviljad insatser och kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala 

bestämmelser. 

En del av de personuppgifter vi behandlar delas med andra myndigheter. Vi kan även komma att dela dina 

personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig 

att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 

uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, 

för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når ansvarig via kommunens växel 

0478-125 00 eller info@lessebo.se. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du 

rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information finns på 

www.lessebo.se/dataskydd. 

 

mailto:info@lessebo.se

