VÄRMDÖ KOMMUN

Inkomstförfrågan för 2019
Du som betalar avgift inom äldreomsorgen eller funktionsnedsättning i Värmdö Kommun kan
lämna in uppgifter för en individuella beräkning av din avgift för 2019.
Inkomstförfrågan ska ha inkommit till kommunen senast 3 veckor från det att insatserna
påbörjats för att vi ska kunna beräkna din individuella avgift från startdatum.
Annars beräknas det från månaden inkomstförfrågan inkommer, vi gör då inte
avgiftsreducering retroaktivt.
Det är frivilligt att lämna in inkomstförfrågan till kommunen, väljer du att inte lämna in
uppgifter kommer avgiften automatiskt att beräknas enligt den taxa som gäller för din/dina
insatser för vård och omsorg, högst 2044 kronor som är maxtaxa för år 2019.
Eventuella kostinsatser räknas inte in i maxtaxan utan ska alltid betalas och kan göra att din
avgift blir högre än 2044 kr.
När blanketten inkommer till oss görs en beräkning av ditt avgiftsutrymme och därmed räknas
det fram vad som blir din avgift för vård och omsorg. Du får därefter att avgiftsbeslut där du
ser beräkningen av avgift samt vilken din individuella avgift blir.

Vid frågor ring eller maila oss gärna men läs först instruktionerna på sista sidan i blanketten
där det finns en utförlig förklaring.
Gabriella Ledin 08- 570 471 09
gabriella.ledin@varmdo.se

VÄRMDÖ KOMMUN

Inkomstförfrågan 2019
för fastställande av avgift för vård och omsorg

Instruktioner till hur du fyller i blanketten finns på sista sidan.
Observera att vissa uppgifter kräver styrkande underlag!

1. Personuppgifter och adress

(viktigt att fylla i alla personer som bor på adressen)

Namn Omsorgstagare

Personnummer

Make/maka/sambo

Personnummer

Annan person som bor på adressen

Personnummer

Adress
Postadress
Telefon

Mobiltelefon

Telefon

Mobiltelefon

Annan räkningsmottagare (får alla beslut, avgiftsbeslut, räkningar)
Anhörig

Förvaltare

God man

Namn

Annan

Typ av anhörig/annan:

Adress
Postadress

Telefon

Ja tack, jag vill ha en autogiroblankett.
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Inkomster 2019

2. Uppgifter som finns hos Pensionsmyndigheten samt Försäkringskassan hämtas automatiskt
och behöver inte fyllas i av dig. Det vi hämtar är:
 Garantipension
 Tilläggspension
 Efterlevandepension
 Inkomstpension
 Premiepension







Äldreförsörjningsstöd
Arbetsskadelivränta
Bostadstillägg för pensionärer
Särskilt bostadstillägg
Bostadsbidrag

3. Här nedanför kommer de inkomster du själv ska fylla i. Skriv eventuell inkomst i

rutan. Summan ska anges innan skatt. Du ska skicka med underlag på alla siffor du
fyller i.

Inkomst
(Anges per månad)
Tjänstepension tex SVP,
KPA, Alecta, AMF
Privat pensionsförsäkring
Utlandspension,
skattepliktig
Utlandspension, ej
skattepliktig
Övriga pensioner
Inkomst av
näringsverksamhet
Inkomst av
tjänst/a-kassa
/studiebidrag
Övriga skattepliktiga
inkomster
Övriga ej skattepliktiga
inkomster
Ränta/utdelning av kapital
(från 2018)
Skattepliktig livränta
Ej skattepliktig livränta
Inkomst från uthyrning av
privatbostad

Omsorgstagare

Make/maka/sambo
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Utgifter 2019

4. Bostadskostnader

Du ska skicka med underlag på alla siffor du fyller i.
(Om du ska flytta in på ett särskilt boende och om din sambo/make/maka bor kvar i
hemmet, är det dennes bostadskostnad som ska fyllas i någon av rutorna nedan.)

Hyresrätt/Hyrd
bostad

Bostadsyta ………….kvm
Hyra…………………………..kr/månad
Ingår hushållsel?

Bostadsrätt

JA

NEJ

Bostadsyta ………….kvm
Avgift…………………………..kr/månad
Ingår hushållsel?

JA

NEJ

Räntekostnader för bostadslån…………………………….kr/månad
Egen fastighet
Bostadsyta ………….kvm
Kommunal fastighetsavgift………………………….kr/år
Räntekostnad för bostadslån…………………………kr/månad
Driftskostnader samt uppvärmning av din bostad beräknas utifrån
schablon beroende på din storlek på bostaden.

Vill du ansöka om bostadstillägg (BTP) kontakta Pensionsmyndigheten.
Tel: 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se
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5. Här nedanför finns möjlighet att fylla i utgifter som vi tar hänsyn till i beräkningen.
Alla uppgifter du fyller i ska styrkas med underlag.

Kostnad för god man………………………………………………………………kr/mån
(För att få räkna med detta behövs en kopia på ett arvodesbeslut. Har du haft god man mindre än ett
år finns då inte denna än och vi kan först räkna med detta då det finns beslut fattat om kostnaden.)

Betalar underhåll för minderårig…………………………………………………..kr/mån

Dubbla boendekostnader
Gäller endast ensamhushåll vid inflyttning till särskilt boende där den tidigare bostaden ska
avyttras. Vi tar med denna kostnad i beräkningen av avgiften för vård och omsorg i tre
månader från det att blanketten kommit in.
Kostnad för boendet som ska avyttras…..…………………………………………kr/mån

6. Underskrift
Härmed försäkrar jag/vi på heder och samvete att lämnade uppgifter är fullständiga och
sanningsenliga. Jag är medveten om att jag är skyldig att meddela ändrade förhållanden
som kan påverka min avgift. Jag medger att Värmdö Kommun får inhämta uppgifter
från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan för att beräkna min avgift.
Ort

Datum

Omsorgstagarens underskrift

Namnförtydligande

Make/makas underskrift

Namnförtydligande

God man/anhörig

Namnförtydligande

Lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) och överförs till
kommunens personregister.
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Information kring avgiftsberäkning
En avgiftsberäkning kommer göras av avgiftshandläggare för att få fram ett individuellt
avgiftsutrymme som sedan avgör storleken på den avgift som tas ut utifrån de beviljade
insatserna.
Makars/sambos inkomster kan sammanräknas när hushållet är gemensamt och delas i två lika
delar och utifrån det beräknas avgiftsutrymmet. Det kan även räknas på enbart den sökandes
inkomster, om detta anses mer fördelaktigt för beräkningen till förmån för omsorgstagaren.
Anmäl alltid förändring i inkomst, utgift eller civilstånd till kommunen då det kan förändra
din avgift. Anmäl även ändrad adress till kommunen.

Instruktioner till blanketten
1. Under Personuppgifter och adress fyller du i alla personer som bor på adressen och
2.
3.
4.

5.

som är med och delar på boendekostnaden. Om annan person än omsorgstagaren ska
få räkningar och beslut fyller du i Annan räkningsmottagare.
Uppgifter du inte behöver fylla i angående dina inkomster. Det hämtas automatiskt
från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.
Här ska du fylla i de inkomster som vi inte kan inhämta på annat sätt. Summorna ska
anges innan skatt, dvs bruttoinkomst. Dessutom ska underlag skickas med som visar
på den inkomst du fyllt i. De ska vara de aktuella inkomsterna för 2019.
Bor du i en hyresrätt fyll i bostadsyta, din månadshyra och kryssa i om hushållsel
ingår i hyran eller ej. Skicka med underlag som visar din hyra. Bor du i en bostadsrätt
fyll i bostadsytan, avgiften till föreningen/hyran, kryssa i om hushållsel ingår och skriv
in eventuellt bostadslån. Skicka underlag på de summor du fyllt i.
Bor du i en egen fastighet är det viktigt att fylla i bostadsytan då denna kommer ligga
till grund för våran beräkning av driftskostnader samt uppvärmning. Vi kommer göra
beräkning av boendekostnaderna utifrån bostadsytan med hjälp av
Pensionsmyndighetens schablon.
Fyll i din kommunala fastighetsavgift och ränta på eventuella bostadslån. Skicka med
underlag på summor du fyllt i.
Här finns utrymme att fylla i om du har kostnad för god man, ska styrkas med
underlag som det står beskrivet. Om du betalar underhåll för minderårig kan du fylla i
detta, det ska styrkas med underlag.
Har du dubbla boendekostnader under en period vid inflytt till särskilt boende, medan
tidigare boende avyttras, ska detta fyllas i rutan Dubbla boendekostnader. Fyll i den
boendekostnad som finns på bostaden som ska avyttras och skicka med underlag på
denna summa.

Inkomstförfrågan skickas till:
Värmdö Kommun
Vård och omsorgsavdelningen, myndighet
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg
Vid frågor ring eller maila oss gärna men läs först instruktionerna.
Gabriella Ledin 08- 570 471 09, gabriella.ledin@varmdo.se
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Avgifter 2019
Eget boende
Omvårdnad
Omvårdnadsavgift vardagar
Omvårdnadsavgift dag/kväll/helg
Trygghetslarm

573 kr/mån
1146 kr/mån
251 kr/mån

Service
Städ
Tvätt
Inköp
Avgift för utebliven avbokning

256 kr/tim
256 kr/mån
256 kr/mån
256 kr/tillfällen

Särskilt boende
Omvårdnadsavgift

2044 kr/mån

Korttidsplats/växelvård
Omvårdnad

67 kr/dygn

Maximalt sammanlagd avgift för ovanstående insatser kan max bli 2044 kr/mån

Kost
Matlådor
Dagverksamhet kost
Korttidsplats/växelvård kost
Särskilt boende kost

53 kr/st
58 kr/st
105 kr/dygn
3189 kr/mån

