1(4)

Inkomstanmälan – hemtjänst
för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Inkomstanmälan ska vara inlämnad 21 dagar efter att du fått blanketten. Har inte blanketten lämnats in i tid får du
betala högsta avgift enligt kommunens taxa. Vid sent inlämnad inkomstanmälan har du rätt till retroaktiv
återbetalning av hemtjänstavgiften sex månader tillbaka i tiden, förutsatt att du har betalat för hög avgift.
Anmälan skickas till: Socialförvaltningen, Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta, Box 356, 581 03 Linköping
1. Personuppgifter
Omsorgstagare (efternamn och förnamn)

Personnummer

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

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Civilstånd

Gift eller reg. partner

Sammanboende

Ensamstående

Änka/änkling

2. Om du inte vill lämna inkomstuppgift
Jag vill inte lämna inkomstuppgifter och godkänner därmed den högsta avgiften enligt gällande taxa.

3. Inkomster och ersättningar som hämtas från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
Garantipension
Tilläggspension
Inkomstpension
Omställningspension

Efterlevandepension
Änkepension
Sjukersättning
Livränta yrkesskada

Livränta yrkesskada skattefri
Livränta arbetsskada
Bostadstillägg

Inkomster per månad före skatt
Omsorgstagare

Make/maka/registrerad partner/sambo

Tjänstepension (KPA, SPV m.m.)

kr/mån

kr/mån

Privat pensionsförsäkring

kr/mån

kr/mån

Inkomst av tjänst

kr/mån

kr/mån

Sjukpenning/a-kassa/aktivitetsersättning

kr/mån

kr/mån

Inkomst av näringsverksamhet

kr/mån

kr/mån

Övriga inkomster (t.ex. utländsk
pension, AFA)

kr/mån

kr/mån

Livränta skattepliktig

kr/mån

kr/mån

Bostadsbidrag

kr/mån

kr/mån
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4. Inkomst av kapital (avkastning 31 december föregående år)
Omsorgstagare

Make/maka/registrerad partner/sambo

Bankränta, utdelning aktier/fonder
(före skatt)

kr/år

kr/år

5. Boendekostnad
Hyresrätt – endast grundhyra ska anges
Hyra

kr/mån
Bostadsrätt – endast grundavgift ska anges
Grundavgift

Ränteutgift på bostadslån per år

kr/mån

kr/år

Villa/radhus
Fastighetsavgift

Tomträttsavgäld

Byggår om huset är yngre än 10 år

kr/år
Ränteutgift på bostadslån per år

kr/mån
Driftskostnad

kr/år

Boyta

kr/år

Individuellt förbehållsbelopp
Om du har särskilda och varaktiga kostnader för exempelvis god man, minderåriga barn, specialkost, oftast äter
lunch i servicehuset eller beställer matkorg kan du beviljas ett individuellt förbehållsbelopp. Ansökan görs på
särskild blankett som finns på socialförvaltningen eller hos hemtjänstutförare. Blanketten finns också att hämta på
kommunens hemsida www.linkoping.se.
Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1198:204)
Personuppgifter som lämnas i denna inkomstanmälan behandlas av socialnämnden för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering
av avgift samt uppdatering av adressuppgifter.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få information om vilka
personuppgifter om dig som behandlas av socialnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller
missvisande uppgifter. En sådan begäran skickas till Linköpings kommun, Socialförvaltningen, Box 356, 581 03
Linköping.

6. Underskrift
Jag/vi försäkrar att alla uppgifter jag/vi lämnar är fullständiga och riktiga
Datum och namnteckning omsorgstagare

Namnförtydligande

Datum och namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydligande

Namnteckning ombud/godman/förvaltare

Namnförtydligande

Telefon

Mobiltelefon
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Anvisningar till blanketten Inkomstanmälan hemtjänst
Avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, växelvård och dagverksamhet kan
inkomstprövas 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 och 3-6. Vill ni inte
pröva rätten till nedsatt avgift behöver ni endast fylla i punkt 1-2 samt 6. Om du avstår från att
skicka tillbaka blanketten kommer du att debiteras full avgift enligt kommunens taxa.
1. Personuppgifter
För gifta, registrerade partners samt sammanboende räknas inkomsterna samman för en
beräkning av avgiften. Person- och inkomstuppgifterna ska därför anges för båda. Kryssa i det
alternativ som gäller.
2. Högsta avgift
Om ni vill avstå från att redovisa inkomster sätter ni kryss i rutan. Ni accepterar därmed den
högsta avgift. Glöm inte att fylla i personuppgifter, skriva under vid punkt 6 och skicka in
blanketten.
3. Inkomstuppgifter
Inkomster som erhålles från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan samt bostadstillägg ska
inte fyllas i på blanketten. Se ruta under punkt 3.
Övriga inkomster fylls i med bruttoinkomst (före skatt) per månad. Se senaste pensionsavi,
lönespecifikation eller liknande.









Tjänstepension från t ex SPV, KPA, AMF, Alecta, SPP. Ange vilka eller vilken på
blanketten.
Privata pensionsförsäkringar/övriga pensioner. Ange vilken/vilka.
Inkomst av tjänst
Sjukpenning, a-kassa, aktivitetsersättning mm. Ange vilken/vilka.
Inkomst av näringsverksamhet.
Övriga inkomster t ex lön, pension och livränta från utlandet, AFA, AGS.
Livränta skattepliktig
Bostadsbidrag

4. Inkomst av kapital
Uppgifter om inkomst av kapital per den 31 december föregående år ska anges. Se
kontrolluppgifter som erhålles i januari. Som inkomst av kapital räknas t ex ränteinkomster,
utdelning på aktieinnehav och fonder, kapitalvinster vid försäljning samt byte och överlåtelse av
tillgångar.
5. Boendekostnad
Hyresrätt
Avgift för garage, parkeringsplats, kabel-tv, hemförsäkring och medlemsavgift till
hyresgästförening får inte räknas med i bostadskostnaden om de inte är obligatoriska.
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Bostadsrätt
Bor ni i en bostadsrätt ska ni ange aktuell avgift/hyra per månad. Räntan ska uppskattas för
hela året.
Villa/radhus
Bor ni i egen villa/radhus ska ni ange aktuell fastighetsavgift samt eventuell tomträttsgäld per år.
Räntan ska uppskattas för hela året. Kostnad för bostadsuppvärmning, vatten, avlopp,
sophämtning, underhåll och försäkringar för de senaste 12 månaderna ska uppges samt
bostadsyta.
6. Underskrift
Det är viktigt att ni skriver under blanketten och om ni är gift/sammanboende även er
make/maka/registrerad partner/sambo. Detta ska göras även om ni väljer att inte redovisa era
inkomster och kryssat i rutan vid punkt 2.

