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Begäran om uppgifter på
inkomster/pensioner och boendekostnad
Vård- och socialnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

För att kunna beräkna er hemvårdsavgift på ett korrekt sätt behöver vi få uppgifter om er inkomst samt er bostadskostnad. Om
några av uppgifterna saknas eller är felaktiga riskerar ni att er hemvårdsavgift bli felaktig. Vi ber er därför att fylla i nedanstående uppgifter och skicka blanketten till Bergs kommun.
Sökande
Efternamn och förnamn

Personnummer

Postadress

Telefonnummer

Sammanboende/make/makas namn

Personnummer

Jag godkänner att Bergs kommun hämtar uppgifter om min inkomst.
Ja

Nej (ingen hänsyn kommer att tas till avgiftsutrymmet och full debitering sker)

Om du har svarat Nej på ovanstående fråga behöver du inte fylla i några fler uppgifter.
Underteckna endast och skicka in till kommunen.

Observera
Om du har bostadstillägg från Pensionsmyndigheten behöver du inte ange en boendekostnad. Uppgiften hämtas då direkt
från myndigheten. Förändringar rörande boendekostnad meddelas till Pensionsmyndigheten.
Ange bara dina inkomster på nästa sida.
Uppgifter om hyreslägenhet
Hyra per månad

Bostadsyta (kvm)

Ingår hushållsel i hyran?
Ja

Om nej, ange kostnad för hushållsel
Nej

Uppgifter om egen fastighet
Uppvärmning kr/mån

Försäkring (villa) kr/mån

Vatten kr/mån

Sophämtning kr/mån

Övriga driftskostnader kr/mån

Summa kr/mån

Uppgifter om lån på fastigheten
Bergs kommun © Copyright

Långivare

Amortering/år

Statligt räntebidrag

Låneskuld

Ränta i % per år

Ränta kr/mån

Boendeyta enligt taxering (kvm)

Om ni inte har sökt bostadstillägg och är 65 år eller äldre vill vi uppmana er att göra detta hos
Pensionsmyndigheten, tel: 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se

BK 430-340-03

Yngre än 65 år och har sjukersättning eller aktivitetsstöd hos Försäkringskassan, tel: 0771- 524 230 eller
www.forsakringskassan.se
Obs
Glöm inte att skriva under blanketten på nästa sida.
Skriv ut blankett
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Begäran om uppgifter på
inkomster/pensioner och boendekostnad
Vård- och socialnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Uppgifter om aktuell garantipension, tilläggspension och bostadstillägg hämtar vi från Pensionsmyndigheten.
Uppgift om inkomst av kapital, från senaste taxeringen, hämtar vi från Skatteverket. Andra inkomster
kan vi däremot inte få reda på, därför ber vi er att fylla i de uppgifter vi frågat efter här nedan, om
någon av dem är aktuell för er del.
Uppgifter om inkomster per månad, brutto (före skatt)
Inkomster

Egna

Make/maka

KPA
AMF
Utlandspension
Privat pensionsförsäkring
Övriga pensioner och liknande

Vi vill speciellt påpeka att det åligger er själv att se till att kommunen får de rätta uppgifterna för
beräkning av er hemvårdsavgift. Eventuellt för högt debiterad avgift, till följd av felaktiga uppgifter,
återbetalas ej.
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga

BK 430-340-03

Bergs kommun © Copyright

Datum

Underskrift av sökanden

Behjälplig vid ifyllandet - namn och telefonnummer dagtid

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att
kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för attfullgöra en rättslig förpliktelse
som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas enligt Arkivlagens bestämmelser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter
med annan 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 utan
att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr.
Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Verksamhetsnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. 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. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel 0687-161 00. Du når kommunens
dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten.

Skriv ut blankett

