ÅRJÄNGS KOMMUN
Stöd och omsorg

2021

Inkomstförfrågan
Om denna blankett fylls i och sänds in tillsammans med kopia av senaste
inkomstdeklaration, samt specifikation (även utländsk om sådan finns),
så tar vi hänsyn till Dina inkomster och utgifter vid uttag av vårdavgift.
I annat fall debiteras Du enligt ordinarie avgiftstaxa.

Sökande: ___________________________________________Personnr:___________
Make/maka/samboende: _______________________________ Personnr:__________
Adress: _____________________________________________Telefon:____________
Är man gift men bara en har insats ska man ändå skicka in bådas inkomstdeklaration.

M
Jag vill INTE lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller
medsökande. Jag accepterar därmed att jag/vi påförs avgifter enligt ordinarie taxa.
(Gå vidare till Underskrift)

Sökande

Egen fastighet: Boendeyta (Uppvärmd):_________m2
70% av Ränta på Bostadslån föregående år
Hyrd bostad: Månadshyra:_______kr
Ingår hushållsel?
Ja
Nej
Kostnad för trossamfund (medlem i kyrka)

Medsökande

Ja
Nej

Ja
Nej

Kostnad för God man* per månad
*Enligt beslut av överförmyndare (bifogas), avgift bekostad av sökande.
Postmottagare: Avgiftsbeslut:
Räkning
(om annan än sökande):
Namn: _______________________________________________________
Adress: _______________________________________________________

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 min avgift.
Kommunen hämtar automatiskt uppgifter från RFV och SPV, såvida ej ruta M ovan har kryssats i.
______________________________________
Ort och datum

_______________________________
Underskrift

Årjängs kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Stöd och omsorg
Box 906
672 29 Årjäng

Storgatan 66

0573-141 00 vx

social@arjang.se

212000-1835

Fax

Webbplats

Bankgiro

0573-123 45

www.arjang.se

117-3244

Maxtaxan för vård och omsorg är 2139:- per kalendermånad from 2021-01-01.
Innan kommunen tar ut avgift för vård och omsorg tillförsäkras den enskilde ett
Minimibelopp som skall täcka normala levnadskostnader såsom mat, medicin, kläder,
sjuk- och tandvård, hygien, hushållsel, möbler, försäkringar, fritid, resor mm. Även
boendekostnad dras från inkomsten innan vårdavgift får tas ut.
Boendekostnaden för egen fastighet beräknas med Pensionsmyndighetens schablon,
(f n 409:-/m2 och år). Vid eventuellt lån på fastigheten får 70% av räntekostnaden tas upp
som boendekostnad sedan räntebidrag dragits av.
Boendekostnad för hyrd bostad avser hyra och uppvärmningskostnader (ej hushållsel).
Om flera vuxna ingår i hushållet skall hyran delas med detta antal.
Ansök om bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd hon Pensionsmyndigheten.
I inkomsterna inräknas samtliga pensioner, bostadstillägg, ränta, kapitalinkomster,
inkomst av näringsverksamhet, förvärvsinkomst, inkomst av uthyrning, mm.
Minimibeloppet uppgår 2021 till 5373:- för ensamstående och till 4540:-/person för
sammanboende i ordinärt boende. Minimibeloppet kan ökas om man har extra kostnader
för fördyrad kost, kostnad för God man etc. Detta görs utan att du behöver ansöka om det,
under förutsättning att Inkomstförfrågan, och självdeklaration skickats in.
Vid vissa andra extra kostnader kan du ansöka om höjning av minimibeloppet.
För att minimibeloppet ska höjas ska den extra kostnaderna uppgå till minst 200:-/månad
under större delen av året, samt styrkas av kvitton ochläkarintyg.

När kan vårdavgiften bli lägre om man lämnar in inkomstuppgifter?
Svar:
(för ensamnstående):
Inkomster (efter skatt) – 5373:- (Minimibelopp) – hyra/boendekostnad =
mindre än vårdavgiften (enligt avgiftstaxan).
(för makar/sambor)
Inkomster (efter skatt) – 4540:- (Minimibelopp) – hyra/boendekostnad =
mindre än vårdavgiften (enligt avgiftstaxan).

Vid frågor ring:
Annica Holland
Tina Västsäter

0573-14145
0573-14152

Era uppgifter hanteras enligt den nya personuppgiftslagen GDPR

