ANVISNINGAR FÖR
INKOMST- OCH UTGIFTSFÖRFRÅGAN

1. Personuppgifter - sökande
Här fyller ni i era, och er eventuella make/maka/sambo/sökande, personuppgifter.

2. Övriga personer som bor i bostaden
Om ni delar bostad med en eller flera personer fyller ni i deras namn och personnummer här.
Ange även hemmavarande barn.
Antalet personer som bor i bostaden påverkar beräkningen av er bostadskostnad.

3. Jag vill inte lämna inkomstuppgifter
Här markerar ni med ett kryss om ni inte vill lämna inkomstuppgifter. Ni accepterar då den
högsta avgiften enligt årets taxa för era insatser, vilket innebär att ni inte har möjlighet till
nedsättning av avgiften.
Kryssar ni denna ruta behöver ni enbart fylla i personuppgifter, signera med er namnteckning
vid punkt 16 och därefter skicka in blanketten.

4. Annan räknings- och beslutsmottagare
Här anger ni om ni önskar få fakturan och beslutet för den insats-/er ni är beviljade sänt till en
annan adress, exempelvis till en anhörig eller god man.
Har ni god man skicka in registerutdrag.

5. Särskilda kostnader
Här markerar ni med ett kryss om ni har särskilda kostnader på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning, till exempel kostnader för god man. Kostnaden ska vara styrkt med
läkarintyg eller dyl. samt vara som lägst 200 kr per månad.
Vi vill göra er uppmärksam på att ni inte kan ansöka om kostnader för läkarbesök, medicin,
färdtjänst eller sjukresor som ryms inom högkostnadsskyddet.

6. Inkomster
OBS - Bifoga en kopia på senaste deklarationsblanketten, sidan för ”Specifikation till
inkomstblankett”

Med inkomst avses den inkomst, före skatt, som ni och eventuell make/maka/sökande kan
antas komma att få under de närmaste tolv månaderna.
OBS - De vanliga pensionerna så som garantipension, tilläggspension, efterlevandepension,
inkomstpension samt premiepension, kommer oss tillhanda per automatik då information
inhämtas från försäkringskassan och pensionsmyndigheten.
6 a. Här fyller ni i tjänstepension från exempelvis SPV, KPA, AMF eller Alecta.
Ange belopp per månad, före skatt, samt vem som är utbetalare. Om ni endast har
nettosumman (d v s summan efter skatt) skriv ”netto” efter beloppet. Har ni fler än en så ange
utbetalare och belopp separat.
6 b. Här fyller ni i eventuell privatpension.
Ange belopp per månad, före skatt, samt vem som är utbetalare. Om ni endast har
nettosumman (d v s summan efter skatt) skriv ”netto” efter beloppet. Har ni fler än en så ange
utbetalare och belopp separat.

ANVISNINGAR FÖR
INKOMST- OCH UTGIFTSFÖRFRÅGAN
6 c. Här fyller ni i eventuell utländsk pension och/eller livränta.
Skattas pensionen i Sverige ange belopp inklusive skatt (brutto) per månad. Om pensionen
beskattas i hemlandet ange belopp som utbetalas exklusive skatt (netto) per månad.
6 d. Här fyller ni i uppgifter om inkomst av kapitalinkomst (ränta) från föregående år.
Inkomst av kapital är exempelvis ränteinkomster och/eller utdelning på aktieinnehav, fonder
och försäljning av hus/bostadsrätt.
6 e. Här fyller ni i eventuell inkomst från arbetsgivare.
Ange belopp per månad, före skatt, samt vem som är utbetalare. Om ni endast har
nettosumman (d v s summan efter skatt) skriv ”netto” efter beloppet.
6 f. Här fyller ni i andra eventuella inkomster.
Ange belopp per månad, före skatt, samt vem som är utbetalare. Om ni endast har
nettosumman (d v s summan efter skatt) skriv ”netto” efter beloppet.
6 g. Här fyller ni i eventuellt försörjningsstöd.
Ange belopp per månad, samt bifoga beslutet om försörjningsstöd.

7. Utgifter
7 a. Hyres- eller bostadsrätt
Fyll i vilken typ av bostad ni bor i. Ange hyra/avgift per månad och ange vad som ingår i
hyran/avgiften och avgiften för det.
Hyres- eller bostadsrätt: OBS - bifoga hyres- eller avgiftsavi.
Bostadsrätt: Vid lån ska underlag bifogas på ränteavgift på bostadslån per månad (ej
amortering).
7 b. Egen bostadsfastighet där ni bor (till exempel villa)
Här fyller ni egen ägd andel av fastigheten samt eventuell makes/makas/sambo ägda andel av
fastigheten.
Ange boendeyta, fastighetsbeteckning, årtal då fastigheten byggdes, vilket taxeringsår samt
taxeringsvärde. Vidare ska tomträttsavgäld och arrendeavgift (hyra för marken) anges. Vid
lån; ska underlag bifogas på ränteavgift på bostadslån per månad (ej amortering).

8. Underskrifter
Här fyller ni i ort, datum samt sökande fyller i sin namnteckning.
Eventuell maka/make/sökande fyller i ort, datum samt sin namnteckning.
Den som har hjälpt till att fylla i blanketten (behjälplig) fyller i sin namnteckning,
namnförtydligande och telefonnummer.

Har ni några ytterligare frågor ber vi er kontakta Kontaktcenter på telefonnummer
08-523 010 00 eller besöka Kontaktcenter på Stadshuset.

