
 INKOMSTFÖRFRÅGAN FÖR BERÄKNING AV AVGIFT 

 

Fyll i och skicka in blanketten inom 14 dagar till Nyköpings kommun, Social omsorg, 611 83 Nyköping 
Behöver du hjälp eller har frågor? Ring avgiftshandläggare via kommunens telefonväxel 0155-24 80 00. 

Personuppgifter 
Förnamn och efternamn: Personnummer: 

Förnamn och efternamn make/maka/partner/sambo: Personnummer: 

Gatuadress: Telefonnummer: 

Postnummer: Ort: Mobiltelefonnummer: 

 

� Maximal avgift  
Om du/ni inte vill redovisa inkomster och boendekostnad i tabellen nedan sätter ni ett kryss i rutan för maximal (högsta) avgift.  
Det innebär att du/ni godtar att betala maximal avgift enligt kommunens taxa, utan reducering.  
 

Kommunen hämtar in följande pensioner automatiskt varför dessa inte behöver anges: 
Inkomstpension, garantipension, tilläggspension, premiepension, änkepension 

Aktuella inkomster brutto (före skatt) per månad, kr Sökande Maka/make/partner/sambo 

KPA   

Alecta   

AMF   

SPP/SPV   

Livränta   

Privat pension   

Utländsk pension   

Övrig pension, ange vad: 
 
 

  

Övrig inkomst (lön, näringsverksamhet, e.d.) ange vad: 
 
 

  

� Jag/vi har bostadstillägg eller bostadsbidrag från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan 

� Jag/vi har sökt men inte fått bostadstillägg eller bostadsbidrag från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan 

� Jag/vi har inte sökt bostadstillägg eller bostadsbidrag från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan 

Kapitalinkomster brutto (före skatt), kr Sökande Maka/make/partner/sambo 
Till exempel inkomstränta, ränteutdelning, utdelning per den sista 
december föregående år, se årsbesked. Ej reavinst.   
 

Fördyrande levnadskostnader som varaktigt uppgår till mer än 200 kr månad 
God man 
� Nej 

� Ja, belopp per månad: 
 

Övriga kostnader 
� Nej 

� Ja, belopp per månad: 
     enligt redovisning som ska bifogas  



 
Uppgifter om bostad 

Hyresrätt 
Hyra/avgift per månad, kr: Är det kallhyra? 

� Nej 

� Ja 

Ingår hushållsel? 
� Nej 

� Ja, belopp:  

Boyta, kvadratmeter: 

Bostadsrätt 
  

Hyra/avgift per månad, kr: Är det kallhyra? 
� Nej 

� Ja 

Ingår hushållsel? 
� Nej 

� Ja, belopp:  

Boyta, kvadratmeter: 

Ränteutgifter för lån på bostadsrätten (ej amortering), kr per år: 

Villa eller radhus 
Beräkning av boendekostnad för villa eller radhus räknas ut enligt samma regler som pensionsmyndigheten  
använder för att beräkna bostadstillägg för pensionärer (BTP). 
Taxeringsvärde, kr: Fastighetsbeteckning: Byggår: Boyta, kvadratmeter: 

Ränteutgifter för lån (ej amortering), kr per år: Tomträttsgäld, kr per år: 

 

 

Information om personuppgifter 
Personuppgifterna behandlas enligt GDPR. Vi behöver spara och behandla de uppgifter du lämnar på den här blanketten för att 
kunna beräkna och fakturera din avgift. Uppgifterna arkiveras i 10 år.  
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta 
avgiftshandläggare via kommunens telefonväxel 0155-24 80 00. Kommunens dataskyddsombud når du via e-post 
dataskyddsombud@nykoping.se eller via kommunens telefonväxel 0155-24 80 00.  

 

Annan postmottagare - fylls bara i om beslut/faktura ska skickas till annan person 
Nedanstående person ska för min räkning ta emot faktura och avgiftsbeslut och har fullmakt att agera i övrigt 
med frågor som berör mina avgifter: 
Förnamn och efternamn: 
 

Gatuadress: Telefonnummer: 

Postnummer: Ort: Mobiltelefonnummer: 

 

Underskrift 
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga och åtar mig/oss betalningsansvaret enligt gällande 
taxa beslutad av kommunfullmäktige. Jag är medveten om att jag är skyldig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka 
min avgift.  
Datum: Sökande: 

Datum: Make/maka/partner/sambo: 

Datum: Behjälplig vid upprättande av inkomstförfrågan: 
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