Inkomstförfrågan 2019

Socialförvaltningen

Beräkning av boendekostnad inom LSS
Ansökan kan göras elektroniskt på
https://eservice.astorp.se/
Ansökan med bifogat material lämnas/skickas till

Åstorps kommun, Socialförvaltningen,
Storgatan 7, 265 80 Åstorp

Namn, sökande

Personnummer

Adress

Postnummer

Civilstånd
Gift/Registrerad partner
Sambo
Namn, make/maka, registrerad partner eller sambo Personnummer

Ensamstående

Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller min make/maka.
Jag är införstådd med att någon beräkning av inkomst eller förbehållsbelopp inte kan göras och att jag
därmed accepterar att betala full avgift (boendekostnad)
Pensioner, aktivitetsersättning, bostadstillägg/bostadsbidrag eller annan ersättning från
Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte anges då dessa uppgifter hämtas automatiskt
av socialförvaltningen. Den boende förutsätts söka bostadstillägg i de fall full hyreskostnad ej kan tas ut.
Sökande
Make/maka
Aktuella inkomster per månad före skatt (brutto)
Kronor/månad
Kronor/månad
Bifoga kopior.
före skatt
före skatt
KPA

AMF

Alecta

SPV

STP

AFA

Övriga/privata pensioner
Utlands pension
Livränta
Övriga inkomster:
T.ex. lön
Inkomst av kapital. Avser år 2018
T.ex. inkomstränta, räntebidrag, utdelning på aktier eller fonder.
Uppgifterna om kapitalinkomst framgår av årsbesked och
kontrolluppgifter från banker med flera. Bifoga kopior

Kronor/år

Kronor/år

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. De uppgifter du lämnar till oss lagras i en databas och behandlas både
manuellt och digitalt. Dina uppgifter behandlas i syfte att beräkna din avgift inom äldre- och handikappomsorgen. Du har rätt att få
information om vilka personuppgifter som Åstorps kommun behandlar om dig och bl.a. att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.astorp.se/gdpr

Var god vänd
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Fakturamottagare. Om faktura/avgiftsbeslut ska
skickas till annan än sökande
Namn:

Behjälplig vid ifyllandet av blankett

Adress:

Adress:

Postnummer Ort:

Postnummer Ort:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Namn:

Jag/vi samtycker till att inkomstuppgifter får inhämtas från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och
Skatteverket.
Jag/vi är medvetna om att jag/vi är skyldiga att anmäla framtida förändringar.
Datum

Underskrift sökande

Underskrift medsökande

Vid frågor ta kontakt med avgiftshandläggare
Elisabeth Jensen
042-641 11
elisabeth.jensen@astorp.se
Susann Jonasson
042-642 11
susann.jonasson@astorp.se
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