
 
                                                 Inkomstförfrågan 
Personuppgifter 

Namn  
 

Personnummer 
                                   

Telefon  
 

Mobiltelefon 
                                      

E-post 
                                   

Civilstånd  
 Gift/Registrad partner        Sambo     Ensamstående 

Namn, make/maka, registerad partner eller sambo 
  

Personnummer 

Adress om annan än sökande  
 

 

Accepterar maximal avgift (sätt kryss i rutan) 
 Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller min make/maka. 

Jag är införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att 
jag därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa vilket är maximalt 2044 kr/månaden för 2018 
       

 
Dessa uppgifter behöver INTE anges: Garantipension, Tilläggspension, Inkomstpension, 
Premiepension samt Änkepension. 
Vi får uppgifterna från Pensionsmyndigheten. 
 

Pensionsuppgifter                                                                

Övriga inkomster 

 
Boendekostnad 
Hyresrätt 

Hyra exklusive el  
                                    kr/mån 

Hyra inklusive el 
                                         kr/mån 

Bostadsrätt                                                

Hyra exklusive el 
                                   kr/mån 

Hyra inklusive el 
                                         kr/mån 

Räntekostnader för lån till bostadsrätt 
                                                                          kr/år 

Egen fastighet (endast permanent boende) 

Bostadskostnad 
                                                                            kr/mån 

Räntekostnader för lån till fastighet 
                                                                                      kr/år 

I boendekostnaden ingår: 
Uppvärmning, Elkostnader, Sophämtning, Vatten och avlopp, Sotning, Fastighetsförsäkring och Fastighetsskatt  
 
 

 
 
 
 
 
 

Aktuella inkomster per 

månad före skatt (brutto) 

Sökande 

Kronor/månad före skatt 

Make/maka 

Kronor/månad före skatt 

 AMF              Alecta      KPA           

 SPV            STV         AFA 

 

                                                kr/mån 

   

                                                kr/mån                                                  

Utlandspension 

 skattepliktig  ej skattepliktig 

 

                                                kr/mån 

   

                                                kr/mån                                                  

Privat pension/ Övriga  

 skattepliktig  ej skattepliktig 

 

                                                kr/mån 

   

                                                kr/mån                                                  

Inkomst av förvärvsarbete och 

näringsverksamhet 

 

                                                kr/mån 

   

                                                kr/mån                                                  

Sjukpenning, sjuk- eller  

arbetslöshetskassa 

 

                                                kr/mån 

   

                                                kr/mån                                                  



 
 

Ansökan om individuell del 
Kan sökas för kostnad av varaktig karaktär (t.ex. fördyrad kost, underhållsbidrag, god man, förvaltare). Varje enskild 
orsak till ökad levnadskostnad skall uppgå till minst 200 kr/mån och vara regelbundet återkommande under året. 
Bifoga handlingar som styrker de extra kostnader. 
 

 

Fakturamottagare   
Namn 
 

Gatuadress  
 

Postnummer och Ort 
 

Telefon  Mobiltelefon 
                                      

E-post 
                                   

Relation 
 Anhörig    God man/Förvaltare   Annan ………………………………………..                    

 

 
 Jag/vi önskar information om autogiro (kryss i rutan)    

 

Försäkran och underskrift 
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att jag är skyldig 
att meddela ändrade förhållanden som kan påverka mina uppgifter. Vid felaktigheter justeras avgiften retroaktivt. Jag 
tillåter att kontroller görs hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 
 

Underskrift sökande                                                   Behjälplig vid ifyllandet av blankett 
 
…………………………………….                                   ………………………………….. 
Namnteckning                                                                                Namnteckning 
 
…………………………………...............                                         …………………………………………… 
Datum                                                                                            Telefonnummer 
 
                                                                                                       ……………………………………………. 
                                                                                                       Relation (t.ex. anhörig eller god man/förvaltare) 
 
                                                                                                       …………………………………………… 
                                                                                                       Datum 

 
Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och 
överföras till socialförvaltningens register. 
 
För mer information, kontakta avgiftshandläggarna 
 Ingrid Walfridsson, ingrid.walfridsson@orkelljunga.se, 0435 – 55173 
 Ewa Welander Månsson, ewa.welander.mansson@orkelljunga.se, 0435 – 55173 
 Marie Svensson, marie.svensson@orkelljunga.se, 0435 – 55120 
 

Blanketten skickas till 
Örkelljunga kommun 
Socialförvaltningen 
Avgiftshandläggning 
286 80 Örkelljunga  

Motivering 
 
 
 

                                           
                     
                         Kr/månad 

 

 God man      Förvaltare 
                                           
                                Kr/år 
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