Utskriftsdatum
2022-03-17

Inkomstförfrågan 2022
Du har fått den här blanketten för att du har hjälpmedel, trygghetslam, hemservice eller någon insats
gällande hemvård eller hemsjukvård från Vård- och omsorgsförvaltningen. Det kan även vara för att du
bor på ett vårdboende eller har en plats på ett korttidsboende. Info om priser se sidan 6.
Hur stor din avgift blir beräknas efter din inkomst. Att fylla i blanketten är frivilligt och väljer Du att
inte fylla i dina inkomstuppgifter debiteras du efter Kommunfullmäktiges taxa.
Avgiften för dina insatser kan aldrig överstiga maxtaxan som är 2170 kr/ månad, år 2022.
Fyll i och återsänd blankett inom 14 dagar.

1. Personuppgifter
Här anger du uppgift om make/maka/sambo eller registrerad partner.
Sökanden

Pnr

Namn

Medsökanden

Pnr

Namn

2. Högsta avgift
Jag väljer att inte lämna mina inkomstuppgifter och accepterar högsta avgiften för de insatser jag är beviljad.
Ange med ett kryss i rutan om du väljer att betala högsta avgift.
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3. Postmottagare

Ange om avgiftsbeslut eller faktura ska skickas till annan person än dig själv
Avgiftsbeslut
Relation

Anhörig

Faktura
God man

Annan

Anhörig

God man

Annan

Namn
Adress
Postadress
Telefon
E-postadress till postmottagare:
4. Autogiro
Du kan kostnadsfritt betala dina fakturor via autogiro, kryssa i rutan om du vill ha mer information.
Jag vill ha mer information om autogiro
Elektronisk faktura, e-faktura anmäls till din bank mer information om e-faktura hittar du på helsingborg.se
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5. Inkomstuppgifter
Ange dina/era inkomster per månad för innevarande år.
Inkomsterna ska anges i kronor per månad före skatt.
Avgiftsberäkningen baseras på båda personerna i hushållet, uppgifter för medsökande (maka/make/sambo)
lämnas i högra kolumnen.
Pension från Pensionsmyndigheten kan avse garantipension, tilläggspension, inkomstpension, premiepension eller
änkepension, dessa hämtas maskinellt, övriga inkomstslag fylls i nedan.
Inkomster från pensionsmyndigheten hämtas maskinellt
Pensioner från Alecta/AMF
Pens från SPP / SPV / AFA
KPA-pension
Frivilliga pensioner
Utlandspension
Övrig pension
Sjukersättning
Livränta arbetsskada
Inkomst av lön

6. Ej skattepliktiga inkomster
Utlandspension som beskattas i annat land, ange dina inkomster i kronor per månad för innevarande år.
Sökande

Medsökande

Utlandspension
Försörjningsstöd

Ja

Livränta yrkesskada, skattefri
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Nej

7. Kapitalinkomster
Ange här eventuellt överskott av kapital enligt senaste kontrolluppgift. 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, dock ej
schablonersättning. Beloppen ska anges i kronor per år före skatt.

Sökande

Medsökande

Inkomst kapital

8. Bostadsuppgifter hyresrätt
Fyll i de rader nedan som överensstämmer med dina bostadsförhållanden, ange beloppen i kronor per månad.
För sammanboende anges hyran i sin helhet på sökande.
Sökande

Medsökande

Bostadskostnad, grunduppgift

9. Bostadsuppgifter bostadsrätt
Fyll i de rader nedan som överensstämmer med dina bostadsförhållanden, ange beloppen i kronor per månad.
Skuldränta avser räntekostnad för bostadslån per månad. För sammanboende anges hyran i sin helhet på
sökande.

Sökande

Bostad. Lägenhet, avgift
Bostad. Skuldränta
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Medsökande

10. Bostadsuppgifter fastighet
För dig med egen fastighet fyll i raderna nedan, ange i kronor per år.
Skuldränta avser räntekostnad för bostadslån per helår. För sammanboende anges uppgifterna i sin helhet på
sökande.

Sökande

Medsökande

Fastighetsavgift
Bostad. Skuldränta
Bostad. Boendeyta kvm

11. Underskrift
Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag/vi kommer att meddela om det blir
förändringar och är införstådd med att medvetet felaktiga eller utelämnade uppgifter kan medföra rättelse
i underlaget för avgiftsberäkningen. Jag/vi godkänner att Helsingborgs stad får hämta datauppgifter från
Försäkringskassan, Skattemyndigheten och Pensionsmyndighen

Sökandes namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnteckning

Medsökandes namnteckning

Behjälplig vid ifyllandet, namnförtydligande

Datum

Behjälplig vid ifyllandet, telefonnummer

Inlämning av blanketten:
Fyll i och återsänd blanketten inom 14 dagar, tills dess att blanketten kommit in och avgiften är fastställd
genom avgiftsberäkning kommer kommunfullmäktiges taxa att debiteras.
Adress:
Vård- och Omsorgsförvaltningen
Beställnings- och Avgiftskansliet
251 89 Helsingborg
Inkomstblanketten kan även lämnas in på Kontaktcenter i Helsingborg.
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INFORMATION AVSEENDE AVGIFTER FÖR 2022
Avgifter
Du betalar efter de insatser du har som kan vara hemservice (366 kr/tim), omsorg (722 kr/mån),
trygghetslarm (238 kr/mån), hemsjukvård (516 kr/mån) och hjälpmedel (67 kr/mån). Hemsjukvård kan avse
hjälp utförd av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller omsorgspersonal på delegation. Avgifterna
justeras årligen från 1 april enligt rådande prisindex.
Bor du på vårdboende betalar du hyra (följer marknadsanpassad hyra), måltider (3619 kr/mån)
och service/omsorg (2170 kr/mån). 1 april varje år höjs hyran för din lägenhet på vårdboende.
Hyreshöjningen beräknas efter vårt kommunala bostadsbolagsgenomsnittliga hyreshöjning.
Är du på korttidsboende betalar du måltider med ca (121 kr/dygn) och service/omsorg med ca (72 kr/dygn).
Du betalar utefter ditt avgiftsutrymme eller enligt gällande maxtaxa (2170 kr). De kostnader som inte ingår
i maxtaxa är hyra och måltider.
Du hittar mer information om avgifter på vår webbplats
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/aldre/avgifter/
Med hjälp av bank-id eller mobilt bank-id kan du lämna dina uppgifter genom att använda vår e-tjänst,
Inkomst- och Hyresförfrågan, gå in på https://eservice.helsingborg.se/H124
Förbehållsbelopp
Du har möjlighet att ansöka om höjt förbehållsbelopp om du har fördyrande omkostnader för
ex. färdiglagad lunch, underhållskostnad för barn eller god man.
För mer information kontakta Avgiftskansliet eller gå in på https://eservice.helsingborg.se/H123
Bostadstillägg
Har du inte ansökt om bostadstillägg uppmanar vi dig att ansöka hos Pensionsmyndigheten
eller Försäkringskassan.
Telefonnummer till Pensionsmyndigheten är 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se
Telefonnummer till Försäkringskassan är 0771-524 524 eller www.forsakringskassan.se
Har du bostadstillägg och får ändrade hyreskostnader, glöm inte ändra hos ovan nämnda myndighet.
Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de personuppgifter som du lämnar in i denna tjänst. Personuppgifterna
behandlas för att vi ska kunna beräkna din avgift. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att
delas med andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgiftsansvarig är
Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs stad. Du kan läsa mer på stadens hemsida eller kontakta oss
om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.
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