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Sociala nämndernas förvaltning

Skickas till:
Västerås stad
Sociala nämndernas förvaltning
Biståndsenheten äldreomsorg
721 87 VÄSTERÅS

1. Personuppgifter
Sökande (efternamn och förnamn)

Personnummer

Make/maka/registrerad partner/sambo (efternamn och förnamn)

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Ort

2. Högsta avgift
Om ni inte vill redovisa inkomster sätt kryss i rutan. Detta innebär att avgift enligt
kommunens taxa utan reducering debiteras.
OBS! Om ni saknar överskott av kapital ska ni fylla i med 0 kr.
3. Överskott av kapital före skatt per 31 dec 2015
Inkomstränta, utdelning m m per år

SNS2 2015-12

Västerås stad, Servicepartner

4. Aktuella inkomster per månad före skatt (brutto)
Garantipension/Tilläggspension/Änkepension/
Äldreförsörjningsstöd/Bostadstillägg/Premie pension
Tjänstepension
Ange vilken:

Make/maka/registrerad
partner/sambo

Sökande
kr

kr
Make/maka/registrerad
partner/sambo

Sökande
Ska ej fyllas i *

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

kr/mån

Övriga inkomster t ex privat eller utländsk pension,
livränta, näringsverksamhet, försörjningsstöd
Eget alternativ:

kr/mån

kr/mån

Bostadsbidrag

kr/mån

kr/mån

Barnbidrag

kr/mån

kr/mån

Underhåll/bidragsförskott

kr/mån

kr/mån

Privata/övriga pensioner
Ange vilken:
Stryk under det som avses eller fyll i eget alternativ

Inkomst av tjänst, ej pension t ex lön, a-kassa,
sjukersättning, studiebidrag, aktivitetsersättning
Eget alternativ:
Stryk under det som avses eller fyll i eget alternativ

*) Dessa uppgifter hämtas per automatik från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.

Var god vänd!
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5. Uppgifter om bostad
Bostadskostnad = hyra, värme och obligatoriska avgifter
A. Antal folkbokförda vuxna personer i bostaden

Antal hemmavarande barn i bostaden

Antal vuxna

Antal barn

B. Hyresrätt
Hyra/avgift per månad

Ingår hushållsel i hyran?

Ja, bostadsyta

m²

Nej

m²

Nej

m²

Nej

C. Bostadsrätt
Hyra/avgift per månad

Ingår hushållsel i hyran?

Ja, bostadsyta
Ränteutgift på lån (ej amortering) per år för bostaden

D. Boende på ålderdomshem/gruppboende
Hyra per månad

Ingår hushållsel i hyran?

Ja, bostadsyta
E. Villa/radhus
Tomträttsavgäld per år

Taxeringsvärde (för beräkning av fastighetsskatt)

Ränteutgift för lån (ej amortering) per år för bostaden

Bostadsyta

6. Autogiro
Jag önskar blankett för ansökan om autogiro

7. Annan postmottagare – (ifylls ENDAST om fakturan och beslut ska skickas till annan än den enskilde)
Nedanstående person ska ta emot fakturan och avgiftsbeslut samt har mitt godkännande
att agera för min räkning med frågor gällande mina avgifter
Efternamn och förnamn

Relation (till exempel god man, barn)

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer

Ort

E-post

8. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga.
Anmäl alltid förändringar i den ekonomi, bostads- och familjeförhållande som kan påverka din avgift.
Datum

Datum

Underskrift sökande

Underskrift make/maka/registrerad partner/sambo

9. Behjälplig vid ifyllande av denna blankett
Namn

Datum

Telefon

PuL. Offentliga uppgifter kan komma att inhämtas från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket vid
behov av komplettering. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PuL, och överföras
till Äldrenämndens och Nämnden för funktionshindrades personregister.
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Anvisningar till blanketten Underlag för beräkning av avgift
Avgifterna för t ex hemtjänst, trygghetslarm, korttidsvistelse och särskilt boende
kan inkomstbeprövas och den som har låg inkomst kan få avgiften nedsatt
(reducering). Vill ni pröva rätten till nedsatt avgift måste ni fylla i uppgifterna på
blanketten, punkt 1-8. Vill ni inte pröva rätten till nedsatt avgift behöver ni
endast fylla i punkt 1, 2 och 8. Om du avstår från att skicka tillbaka blanketten
kommer du att debiteras full avgift enligt kommunens taxa.
1. Personuppgifter
För gifta och registrerade partners räknas inkomsterna samman för en beräkning
av avgiften. Person- och inkomstuppgifter ska därför anges för båda. Stryk under
det alternativ, make/maka/registrerad partner/sambo, som gäller.
2. Högsta avgift
Om ni vill avstå från att redovisa inkomster sätter ni kryss i rutan. Ni accepterar
därmed den högsta avgiften enligt gällande taxa, utan möjlighet till reducering
av avgiften. Glöm inte att fylla i personuppgifter, skriva under vid punkt 8 och
skicka in blanketten.
3. Överskott av kapital
Uppgifter om överskott av kapital per den 31 december föregående år ska anges.
Se kontrolluppgifter som erhålles i januari innevarande år, alternativt preliminär
skatteuträkning på deklarationsblankett för innevarande taxeringsår.
Förmögenhet behöver inte anges då det inte påverkar beräkning av avgiften.
Som överskott av kapital räknas till exempel ränteinkomster, utdelningar på
aktieinnehav och fonder, kapitalvinster vid försäljning samt byte och överlåtelse
av tillgångar.
4. Aktuella inkomster
Pension som erhålles från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan samt
bostadstillägg ska inte fyllas i på blanketten. Dessa uppgifter inhämtas med
automatik.
Övriga inkomster fylls i med bruttoinkomst (före skatt) per månad. Se senaste
pensionsavi, lönespecifikation eller liknande.
Som inkomst av tjänst räknas förutom eventuell pension från
Pensionsmyndigheten även:
• Tjänstepension från tex SPV, KPA, AMF, Alecta, SPP.
Ange vilken eller vilka på blanketten.
• Privata pensionsförsäkringar/övriga pensioner. Ange vilken/vilka.
• Lön, a-kassa, sjukersättning, studiebidrag, aktivitetsersättning mm.
Ange vilken/vilka.
• Övriga inkomster tex lön, pension och livränta från utlandet fylls i här.
Ange om inkomsten beskattas i Sverige. Fyll även i om du har inkomst
från näringsverksamhet, försörjningsstöd. Ange vilken/vilka.
• Bostadsbidrag.
• Barnbidrag.
• Underhåll/bidragsförskott
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5. Uppgifter om bostad
A. Antal folkbokförda vuxna och hemmavarande barn i bostaden
Ange antal folkbokförda vuxna personer över 18 år som bor i bostaden.
Personer över 18 år som får studiehjälp eller förlängt barnbidrag ska inte räknas
som vuxen utan räknas som hemmavarande barn.
B. Hyresrätt
Avgift för garage, parkeringsplats, kabel-tv, hemförsäkring och medlemsavgift
till hyresgästförening får inte räknas med i bostadskostnaden om de inte är
obligatoriska. Kryssa i rutan om hushållsel ingår i hyran eller inte. Om
hushållsel ingår i hyran, ska ni också ange bostadsyta i kvadratmeter.
C. Bostadsrätt
Bor ni i en bostadsrätt ska ni ange aktuell avgift/hyra per månad. Om hushållsel
ingår i hyran, ska ni också ange bostadsyta i kvadratmeter. Ni ska också ange
aktuell ränta på eventuellt lån som togs när ni köpte bostadsrätten. Räntan ska
uppskattas för hela året.
D. Boende på ålderdomshem/gruppboende
Bor ni på ålderdomshem eller gruppboende ska ni ange den hyra ni betalar per
månad. Kryssa i rutan om hushållsel ingår i hyran eller inte. Om hushållsel ingår
i hyran, ska ni också ange bostadsyta i kvadratmeter.
E. Villa/radhus
Bor ni i egen villa/radhus ska ni ange aktuellt taxeringsvärde samt eventuell
tomträttsavgäld per år. Ni ska även ange aktuell ränta på det eventuella lån som
togs när ni köpte villan/radhuset. Räntan ska uppskattas för hela året.
Uppvärmning och övriga driftskostnader tex vatten, avlopp och renhållning
anges inte för egen fastighet. Dessa kostnader beräknas på boyta enligt
schabloner.
6. Autogiro
Om ni vill betala fakturan via autogiro sätter ni kryss i rutan. Ni kommer sedan
att få en medgivandeblankett för autogiro hemskickad till er. Om ni redan har
autogiro hos oss ska ni inte kryssa i här.
7. Annan postmottagare
Om fakturan och avgiftsbesluten ska sändas till annan person, exempelvis
anhörig eller god man, anges det här.
8. Underskrift
Det är viktigt att du skriver under blanketten och om du är gift även din
make/maka/registrerad partner. Detta ska göras även när du väljer att inte
redovisa dina inkomster och har kryssat i rutan vid punkt nr 2.
9. Behjälplig vid ifyllande av denna blankett
I de fall sökande inte klarar att själv skriva under kan god man, anhörig eller
annan som är behjälplig vid ifyllande av blanketten skriva under.

