
                                                              

 
Sektor Omtanke 
Handläggare: 0415-37 81 01 
 

 
 
INKOMSTFÖRFRÅGAN ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN 
  
Ange så aktuella uppgifter som möjligt. Pensionsinkomster och lön ska avse innevarande månad. 
Inkomster av näringsverksamhet och kapital kan hämtas från deklarationsblankett och årsbesked..  
Obs! Ange bruttoinkomster, d v s inkomster före skatteavdrag. 
 
Ifylld blankett skickas till Hörby kommun, sektor Omtanke, 242 80 Hörby. 
 
 
Efternamn och förnamn Personnummer 

Maka/make/sambo efternamn och förnamn Personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer och postadress Mobiltelefon 

 
   Jag vill inte lämna inkomstuppgifter och accepterar att jag debiteras maximala avgifter 

 
    
1 Aktuella pensioner / livränta före skatt (OBS innevarande månad) 

Garantipension/Tilläggspension/ 
Änkepension kr/månad 

Sökanden Make/maka/sambo 

Pension från KPA/ SPV/ SKP  
kr/månad 

Sökanden Make/maka/sambo 

Inkomstpension/Premiepension 
kr/månad 

Sökanden Make/maka/sambo 

Pensioner från SPP/AMF/Alecta 
kr/månad 

Sökanden Make/maka/sambo 

Privata pensioner 
kr/månad 

Sökanden Make/maka/sambo 

Övriga pensioner, livränta, sjukpenning, 
sjukbidrag, aktivitetsersättning kr/mån 

Sökanden Make/maka/sambo 

2 Aktuella ej skattepliktiga inkomster 
 
Utlandspensioner kr/år 

 Sökanden Make/maka/sambo 

 
Övrigt kr/år (ex livränta) 

Sökanden Make/maka/sambo 

3 Senast kända förvärvsinkomster, dock ej pensioner eller livränta från RFV 
A 
 

Inkomst av tjänst (ej pension)  
kr/mån  

Sökanden Make/maka/sambo 

B 
 

Inkomst av aktiv närings-verksamhet 
kr/år 

Sökanden Make/maka/sambo 

C 
 

Inkomst av passiv närings-
verksamhet kr/år 

Sökanden Make/maka/sambo 

4 Senast kända kapitalinkomster 



                                                              

Inkomsträntor, avkastning av aktier och 
fonder kr/år 

Sökanden Make/maka/sambo 

5 Aktuell uppgifter om fastighetsinnehav 
Ägare Fastighetsbeteckning Typ Byggår Tax.år Tax.värde 
      

      

      

 
6 Aktuell bostadskostnad  

A Uppgift om hyrd bostad, bostadsrätt eller hyresrätt 
Hyra inkl uppvärmning kr/mån Ingår hushållsel?   

     Ja                    Nej  
Bostadsyta m2 

B Uppgifter om egen bostadsfastighet 
Bostadsyta m2 Uppvärmning kr/år 

Skuldräntor exkl räntebidrag kr/år Vatten kr/år 

Försäkring (villa/brand) kr/år Renhållning kr/år 

 Total boendekostnad kr/år 

C Bostadstillägg / bostadsbidrag kr/mån  Sökanden Make/maka/sambo 

 
7 Övriga kostnader 

A Kostnad för god man kr/år Sökande Make/maka/sambo 
 

B Underhåll för barn kr/år Sökande Make/maka/sambo 
 

 
8 A Jag är medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund där jag 

betalar min medlemsavgift via skattsedeln 
Ja         Nej  

 B Om du är medlem i annat trossamfund, ange hur stor procent av 
taxerad förvärvsinkomst du betalar i avgift 

Procentstats 

 
Alla lämnade uppgifter  kommer att bearbetas och lagras i kommunens datasystem under beaktande av 
bestämmelserna i GDPR. 
 
  
Annan mottagare av avgiftsbeslut och räkning 
 Avgiftsbeslut Räkning 
Relation Förvaltare  Anhörig  Annat  Förvaltare  Anhörig  Annat  
Namn   

Adress   

Postadress   

Telefon   

Jag godkänner att uppgifter angående pensioner, bostadstillägg och livräntor får hämtas från 
Pensionsmyndigheten. 
 
________________________________             _____________________________________ 
Ort och datum                                                       Underskrift 
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