Inkomstuppgift för beräkning av avgift inom Äldreomsorg,
Stöd och omsorg, Hemsjukvård och Trygghetslarm 2022
Namn………………………………………
ev.C/o ……………………………………
Adress…………………………………….
……………………………………...
För att kunna räkna ut din avgift behöver vi aktuella uppgifter om dina inkomster 2022.
Skicka tillbaka ifylld blankett inom 10 dagar.
Skicka blanketten till:

Personuppgifter:

□ Gift sammanboende
□ Ensamstående

Piteå Kommun
Socialtjänsten/adm.avd
Avgifter
Stadshuset
941 85 PITEÅ

Blanketten finns även
på pitea.se under självservice

Personnummer………………………………….

□ Gift ej sammanboende
□ Sambo Personnummer sambo:………………………………..

Du kan betala via autogiro
Det går bra att betala din faktura via autogiro. Kryssa i rutan nedan så skickar vi en blankett där du
kan ansöka om autogiro.
Jag vill betala med autogiro (Du behöver inte kryssa i om du redan betalar oss via autogiro).

Telefontid för avgiftshandläggarna: kl.10.00 -12.00
Om du har frågor gällande avgifter:
Hemtjänst och hemsjukvård: centrala Piteå, Pitholm, Berggården, Källbogården, Mogården, Munkberga, Ängsgården samt Österbo och Stöd och Omsorg för samma område som hemtjänsten.
Hemtjänst och hemsjukvård: Hortlax, Norrfjärden, och Roknäs, Öjebyn samt Hortlaxgården, Norrgården, Roknäsgården, Rosågränd, Öjagården samt Stöd och Omsorg
för samma område som hemtjänsten.

Tel: 0911-69 60 00

Tel: 0911-69 60 00

Har du frågor om förändringar i din hemtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård eller LSS kontakta
Biståndsenheten via Piteå kommuns växel 0911-69 60 00
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Du måste inte fylla i, men då kan det bli dyrare
Du måste inte lämna ut dina ekonomiska uppgifter, men då måste du betala maxavgift för de insatser
du har.
Jag vill inte lämna uppgifter om mina ekonomiska förhållanden. Jag förstår att kommunen på
grund av det inte kan räkna ut min avgift och jag accepterar därmed att betala maxavgift 2170 kr.

1 Inkomster
Fyll i din inkomst per år under 2022 i de olika kategorierna. Beloppet ska vara före skatt.
Du ska inte använda uppgifter från din deklaration från förra året, utan använda de uppgifter som
gäller för 2022.
OBS!
- Du behöver inte fylla i den pension du får från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan
- Du behöver inte ta med handikappersättningen i någon kategori
- Du behöver inte fylla i bostadstillägg eller bostadskostnad
Fyll i nedanstående uppgifter, om du har:
Tjänstepension från

Kr/år före skatt

□ AMF
□ Alecta
□ KPA
□ SPV
□ Övrig, vilken?

Kr/år

Arbetsinkomst/näringsverksamhet

Kr/år

Privata pensionsförsäkringar o dyl. (ej kapitalförsäkring)

Kr/år

Skattepliktig livränta

Kr/år

Utlandspension

Kr/år

Övriga inkomster (t ex. AFA-skattepliktig del)

Kr/år

Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år

2 Kapital och värdepapper
(se årsbesked från bank för 2021). Kapitalet påverkar inte din hemtjänst eller vårdavgift utan kan ha
betydelse när vi ska räkna ut om vi ska minska din kostnad för måltider
i särskilt boende eller matservice i hemtjänst.
Min
Make/maka
Kapital och värdepapper
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3 Inkomst av kapital
(se årsbeskedet från din bank för år 2021).
Ränteinkomster, utdelning aktie och fonder

Anges i kr per år före skatt
Kr/år

4 Dina särskilda kostnader
Om du har något av nedanstående kostnader ska detta redovisas här
Anges i kr per månad
Senast kända arvode för god man eller förvaltare (den del
huvudman betalar)
Underhållskostnad för minderåriga barn

Kr/mån
Kr/mån

5 Kom ihåg att söka bostadstillägg
Kommunen inhämtar den aktuella bostadskostnaden från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.
För att ta med den aktuella bostadskostnaden i beräkningen av avgiften ska du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.

Försäkran och underskrift
Skriv under i rutan nedan för att intyga att det du skrivit är sanningsenligt. Om du fick hjälp av någon
med att fylla i blanketten, ska den personen också skriva under.
Efter handläggning kommer du att få ett avgiftsbeslut. Avgiften betalas i efterskott.

Namn:……………………………………………….Datum:………

Telefon:………………….

Behjälplig vid ifyllande av blankett:
Namn:……………………………………………….Datum:………Telefon dagtid:………………
Skicka in blanketten till oss inom 10 dagar!
Tack på förhand från socialtjänsten vid Piteå Kommun.

Vi kan behöva komplettera de uppgifter du ger oss
I sådana fall hämtar vi offentliga uppgifter från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skattemyndigheten. Vi behandlar uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
För att en korrekt avgiftsberäkning ska kunna vara möjlig behövs följande:
att du lämnar in blankett ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift” till avgiftshandläggare, ansöker
om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771 – 776 776. Kopia av avslag på bostadstillägget
lämnas in till avgiftshandläggare. Väljer du att inte lämna in uppgifter om din ekonomi till kommunen debiteras du maxtaxa på 2170 kr för hemtjänsten eller SÄBO.
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