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Instruktion för blankett ”Inkomstuppgift för beräkning av 

vård- och omsorgsavgifter” 2021 
 

För att kunna beräkna om du har rätt till eventuell reducering av avgiften du får 

betala för biståndsprövade insatser och hemsjukvård, behövs detaljerade uppgifter 

om din aktuella ekonomiska situation. Om du väljer att inte lämna uppgifter 

gäller maxtaxan (högkostnadsskydd) med ett tak på 2139 kr/månad för 

omvårdnad (förutom hyra och mat).  

 

Senast den sista i månaden behöver blanketten ha inkommit till kommunen för att 

kunna gälla. Vi kommer inte att skicka ut påminnelse utan maxtaxan gäller 

tillsvidare tills dess att annat korrekt underlag inkommit. Aktuella uppgifter behövs 

varje år. Blanketten skickas ut tillsammans med din faktura i december/januari. 

 

Det kan vara så att du utifrån din individuella ekonomiska situation har rätt till 

ytterligare justeringar av t ex förbehållsbelopp, därför är det viktigt att blanketten 

blir rätt ifylld. Du bör först ha fått din rätt till bostadstillägg prövad av 

Försäkringskassan/ Pensionsmyndigheten innan en sänkning av avgiften ytterligare 

utöver det generella högkostnadsskyddet i form av maxtaxan. Mer information om 

våra avgifter finns på vår hemsida www.mellerud.se under biståndsenheten och 

även en möjlighet att få en ungefärlig beräkning av vad du ska betala. 

  

Nedan följer information som vi hoppas är till stöd vid ifyllandet av blanketten. 

Vid frågor tala med enhetschefen eller kontakta avgiftshandläggaren Niclas Nilsson, 

0530-18056, niclas.nilsson@mellerud.se. 

 

Du som väljer att lämna uppgifter kommer att få ett beslut på ditt personliga 

avgiftsutrymme.  

 

Blanketten: 

 

Personuppgifter 

 

Uppgifter om maka/make skall lämnas även om de lever åtskilda. Eventuell sambo 

påverkar förbehållsbeloppet men behöver inte lämna inkomstuppgifter. 

 

Om man vill ha en annan postmottagare (räkning och beslut) finns möjlighet att 

lämna uppgift om det här. 

 

Inkomstuppgift 

 

Inkomster som betalas ut från Försäkringskassan/ Pensionsmyndighet hämtas 

automatiskt av kommunen. 

 

Alla skattepliktiga inkomster för innevarande år ska tas upp. Övriga pensions- 

eller löneutbetalare har uppgifterna om du inte har de själv. Kommunen kan inte få 

fram övriga utbetalningar på annat sätt.  

 

När det gäller inkomst av kapital (ränta) så räknas normalt föregående års 

taxering. Vid stora förändringar; gör en realistisk uppskattning. 
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Eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp kan vi aldrig garantera 

att du faktiskt har det beloppet kvar. Om din inkomst understiger 

förbehållsbeloppet betalar du ingen omvårdnadsavgift. 

 

Skulle någon få ett negativt avgiftsutrymme som köper måltider av kommunen kan 

dessa subventioneras med motsvarande summa under förutsättning att det inte 

finns en förmögenhet på över ett basbelopp (och att du erhåller bostadstillägg). 

 

Boendekostnad 

 

Till boendekostnad i egen fastighet hör 70 % av eventuell låneränta. 

Försäkringskostnad, fastighetsskatt, uppvärmning och övriga driftskostnader räknas 

också. Vi använder samma schablonberäkning som Försäkringskassan/ 

Pensionsmyndigheten gör vid bedömning av bostadsbidrag/bostadstillägg. Till 

bostadsyta räknas de delar som används till bostad och värms upp, dvs inte t ex 

uppvärmt garage. Samtliga uppgifter behövs för att beräkningen ska kunna göras. 

Uppgifter om fastighet gäller ej de som bor permanent i särskilt boende. 

 

Bostadsbidrag/ bostadstillägg 

 

För dig som beviljats bostadsbidrag/tillägg från Försäkringskassan/ 

Pensionsmyndigheten får vi även uppgifterna om bostadskostnad automatiskt.  

 

Övrigt 

 

Vårt avgiftssystem innehåller aktuella skattetabeller men om du gått ur eller betalar 

direkt till annat samfund än Svenska Kyrkan behöver justeringar göras. 

 

Kostnad för god man påverkar förbehållsbeloppet. Särskilda kostnader i övrigt 

prövas särskilt. Utgångspunkten är att den enskilde av någon särskild orsak har 

varaktiga merkostnader för sin livsföring. 

 

Underskrift 

 

Det är viktigt att komma ihåg att den enskilde själv ansvarar för att de uppgifter 

som lämnas är riktiga. Man är också skyldig att anmäla förändringar. Underskriften 

ger också kommunen rätt att kontrollera uppgifter hos Försäkringskassan/ 

Pensionsmyndigheten. 

 

Betalning 

 

Avgiften faktureras månadsvis i efterskott. Du får den i mitten på månaden och 

betalningen ska vara kommunen tillhanda i slutet av innevarande månad.   


