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HEMTJÄNST INKOMSTUPPGIFTER 2013

Uppgifter för beräkning av hemtjänstavgift 2013
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

E‐postadress

Civilstånd

Ensamstående

Gift

Sambo

Inkomster före skatt/Brutto per månad
Uppgifter för make/maka/sambo

Lämnas inga eller ofullständiga uppgifter tas högsta avgift ut.

Personnummer

Jag/Vi vill inte lämna inkomstuppgift och accepterar därmed taxans
högsta avgift 1780 kr/mån. Trygghetslarm 250 kr/mån
1.

Tjänstepension
SPP, AMF, ALECTA, AGS mm

kr/mån

kr/mån

2.

Tjänstepension
KPA

kr/mån

kr/mån

3.

Utlandspension

kr/mån

kr/mån

4.

Privata pensionsförsäkringar

kr/mån

kr/mån

5.

Inkomst av tjänst, sjukpenning, A‐
kassa, AFA

kr/mån

kr/mån

6.

Skattepliktig livränta

kr/mån

kr/mån

7.

Inkomst av passiv/aktiv
näringsverksamhet

kr/mån

kr/mån

8.

Inkomstränta av kapital 2012
OBS enbart ränta och utdelning

kr/år

kr/år

9.

Bostadstillägg/bostadsbidrag

kr/mån

kr/mån

Bifoga kopia på deklaration samt specifikation till inkomstdeklaration för inkomstår 2012.

Postadress
Kumla kommun
Socialförvaltningen
692 80 KUMLA
Kumla kommun 2013‐10

Besöksadress
Stadshuset, Torget

Telefon
019‐58 80 00
Telefax
019‐58 81 15

E‐postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Boendekostnad hyresrätt eller bostadsrätt
Hyra (kr/månad)

Boendekostnad fastighet (du som bor i egen fastighet)
Fastighetsbeteckning

Taxeringsvärde (kr)

Boendeyta (kvm)

Skuldräntor (kr)

Extra kostnader
Vid avgiftsbestämning ska hänsyn tas till varaktiga extra kostnader som är regelbundet återkommande under större delen av ett år. Som
exempel kan nämnas biståndsbedömd mattjänst och god man.
Ange nedan de eventuella merkostnader Du har (bifoga handling som styrker uppgifterna).

Frivilliga uppgifter
Jag ger tillstånd till nedanstående person att företräda mig i frågor som berör min avgift:
Jag vill att räkning sänds under adress:

Namnteckning
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras för diarium, handläggning och arkivering.
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Vid förfrågan, ring 019‐58 83 30, Ewa Sandin.
Blanketten sänds till:
Kumla kommun
Socialförvaltningen
692 80 Kumla

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i ett dataregister. Uppgifterna är nödvändiga för att beräkna din avgift. Uppgifterna
kommer att sparas hos oss för att användas vid förnyad avgiftsberäkning. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig ansökan få besked om
vilka personuppgifter som rör dig som behandlas (26 § PuL). Om personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte står i
överensstämmelse med PuL är personuppgiftsansvarig skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna (28 § PuL). Kumla
kommuns socialnämnd är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha mer information, vänd dig till Kumla kommun, tel. 019‐588000. Ansökan
enligt 26 § PuL tillställs, Kumla kommun, Socialnämnden, 692 80 Kumla.

Postadress
Kumla kommun
Socialförvaltningen
692 80 KUMLA
Kumla kommun 2013‐10

Besöksadress
Stadshuset, Torget

Telefon
019‐58 80 00
Telefax
019‐58 81 15

E‐postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

