Socialförvaltningen

INKOMSTUPPGIFTER

Namn (sökande)

Personnummer

Namn (maka/make)

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

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 avgifterna och att jag därmed accepterar att betala full avgift för de beviljade insatserna enligt
kommunens regler och inom ramen för högkostnadsskyddet.

INKOMSTER FÖRE SKATT INNEVARANDE ÅR
Per månad
Sökande

Make/maka

Garantipension

Uppgifterna behöver

Uppgifterna behöver

Tilläggspension

inte fyllas i.

inte fyllas i.

Aktivitetsersättning, Sjukersättning

Inhämtas av kommunen

Inhämtas av kommunen

Bostadsbidrag/tillägg

via Försäkringskassan

via Försäkringskassan

Efterlevande/änkepension

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

Maka/make

Sökande

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.
De uppgifter du lämnar, samt sådana uppgifter vi inhämtar från Skatteverket och Försäkringskassan,
kommer att föras in i en databas, för att kommunen skall kunna använda uppgifterna för beräkning av
avgifter. Uppgifterna kommer att behandlas enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen och
sekretesslagen.
Undertecknad 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:
Lessebo Kommun
Socialkontoret
Box 13
360 50 LESSEBO

