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Var vänlig fyll i uppgifter även på andra sidan av blanketten 

 
 
 
   
 
 
 

Information 
För att kunna beräkna din avgift för omsorg och trygghetslarm behöver vi din  hjälp med nedanstående 
uppgifter.  
Du i kan välja att betala högsta avgift och behöver då inte fylla i dina inkomster. Ange detta under punkt 6 
på blankettens baksida. 
Högsta avgift för omsorg är 100 kr/ månad, för hemsjukvård 100 kr/månad, för trygghetslarm 230 kr per 
månad, och för service 226 kr/timme. 
 
Handläggare Telefon Telefontider 

  Mån 10-12, 13-15. Tis-fre 10-12.  
 
 
1. Personuppgifter 
 Personnummer  

maka/make, sambo Personnummer sökande Namn sökande 

   
 
 
2. Följande pensioner ska du inte fylla i någonstans på blanketten.  
 
Beställnings- och avgiftskansliet hämtar dessa uppgifter från Pensionsmyndigheten: 
 

Garantipension Efterlevnadspension Livräntor (utbetalning från Försäkringskassan) 
Tilläggspension Omställningspension Bostadstillägg för pensionärer (BTP) 
Änkepension Statens pensionsverk (SPV) Sjukersättning 

 
 
3. Övriga inkomster 
Ange här om du har några andra inkomster eller pensioner utöver ovan uppräknade. Beloppet ska vara 
före skatt. 
 

Pensions- och inkomstslag 
Kronor per månad före skatt 
Sökande Maka/make/sambo  

SPP, ALECTA, AMF, AFA   

Frivilliga pensionsförsäkringar (egna inbetalda pensioner)   

Övriga pensioner (inbetalda av arbetsgivare t ex KPA samt eventu-
ell utlandspension)   

Övriga inkomster (t ex sjukpenning, lön)   

Försörjningsstöd   



Var vänlig fyll i uppgifter även på andra sidan av blanketten 

4. Överskott av kapital 
Ange här eventuellt överskott på kapital enligt senast kontrolluppgift (inkomstår 2017) 
 
Observera att du inte ska fylla i summan av ditt kapital eller din realisationsvinst. Ange endast din ränta 
på kapital och avkastning på aktier och fonder. Beloppen skall anges före skatt. 
 

Inkomstslag 
Kronor per år före skatt 
Sökande Maka/make/sambo 

Överskott på kapital (till exempel ränta och avkastning  
på kapital och värdepapper)   

 
 
5. Uppgifter om bostad 
Fyll i de rader nedan som överensstämmer med dina bostadsförhållanden 
 
Typ av bostad Utgiftsslag Kronor per månad 

Lägenhet Hyra hyresrätt/Månadsavgift bostadsrättslägenhet  

 Eventuella räntekostnader bostadslån  
 
Typ av bostad Utgiftsslag Kronor per helår 

Egen fastighet 

Fastighetsavgift  

Eventuella räntekostnader  

Antal kvadratmeter (m2) bostadsyta  
 
 
6. Högsta avgift 
Ange med ett kryss i rutan nedan om du väljer att betala högsta avgift.  
 

 Jag avstår från att fylla i mina inkomster och väljer istället att betala högsta avgift 
 
 
7. Underskrift 
Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta 
 
Datum Namnteckning 

  
 
 
8. Sista datum för inlämning av blanketten 
Skicka in blanketten så att den når beställnings- och avgiftskansliet senast  
 
Om ditt svar inte kommer in i tid 
Ovanstående uppgifter är avgörande för vår förmåga att fastställa rätt avgift för din del. Om uppgifterna 
inte kommit in till Beställnings- och avgiftskansliet senast ovanstående datum kommer vi att debitera dig 
högsta avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa.  
 
 
 
 
Information om behandling av personuppgifter 
Personuppgifter som ni lämnar på denna blankett kommer att registreras i vårt datasystem och användas för avgiftshanteringen. 
Om ni vill ha ytterligare information om hur era personuppgifter används eller om ni vill att dessa ska ändras, är vi tacksamma 
för skriftligt besked om detta till Vård- och omsorgsförvaltningen, 251 89 Helsingborg. 
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