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INKOMSTFÖRFRÅGAN 
För beräkning av omsorgsavgift 
 

Den omsorgsavgift du kommer att betala baseras på de uppgifter du lämnar via specifikationen till 
Inkomstdeklaration för föregående inkomstår och inkomstförfrågan.  
 
Exempel. Om du ska skicka in ditt svar på inkomstförfrågan för 2020 ska du skicka in 
inkomstdeklarationen för inkomstår 2019. Om du ska skicka in ditt svar på inkomstförfrågan för 2019 ska 
du skicka in inkomstdeklarationen för inkomstår 2018. 
 
Avgifterna beräknas enligt bestämmelserna i 8 kap. 2-9 §§ Socialtjänstlagen. 
 
I foldern ”Avgifter inom hemvård och vårdboende” kan du se aktuella avgifter för olika insatser som 
Munkfors kommun erbjuder. Där hittar du även information om hur avgiften räknas fram.  
 
För att kunna räkna fram korrekt avgift för just dig behöver Munkfors kommun din hjälp.  
Du behöver göra följande steg: 

1. Fylla i inkomstförfrågan. Glöm inte bort att skriva under! 
 

2. Bifoga hyresavi om du bor i hyres- eller bostadsrätt. 
 

3. Bifoga en kopia av specifikationen till din Inkomstdeklaration för 
föregående inkomstår (den gul-vit randiga delen, se exempelbild). 
Från den hämtar kommunen uppgifter om t.ex. KPA, Alecta, 
ränteinkomster m.m. Om du är gift ska båda makarnas specifikationer 
bifogas. 

 
Om du inte fyller i och skickar in uppgifterna accepterar du att betala maxtaxa för dina insatser enligt ditt 
biståndsbeslut.  
 
Ekonomienheten behöver sitt svar senast två veckor efter detta utskick.  
 
Tack för ditt samarbete!  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ekonomienheten 
Munkfors kommun 
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INKOMSTFÖRFRÅGAN 
För beräkning av omsorgsavgift 
 

Sökande Namn 
 

Personnummer 

Namn make/maka/sambo  
 

Personnummer 

Adress (Postadress, postnummer och ort) 
 

Telefonnummer 

 Jag/vi vill INTE lämna uppgifter och accepterar att betala enligt maxtaxan. 
Inkomst Typ av inkomst Bruttobelopp/månad sökande bruttobelopp/månad 

make/maka/sambo 
Garantipension   
Tilläggspension   
ALECTA/SPP   
AMF   
KPA   
SPV   
Övriga privata pensioner   
Aktivitetsersättning (inkomstrelaterad)   
Inkomstpension   
Sjukersättning   
Lön från anställning   
Livränta, skattepliktig del   
Livränta, ej skattepliktig del   
Övrig pension   
Övrig inkomst   
Premiepension   
Vårdnadsbidrag, skattepliktig del   
Utlandspension, skattepliktig del   
Utlandspension, ej skattepliktig del   
Ränteinkomster, senaste taxering   
Bostadstillägg   

Boende-
kostnader 

Kostnadsslag Kostnad i kr 
Hyra  
Hyresrätt eller avgift i bostadsrätt  
Boende i villa  
OBS! hushållsel, hemförsäkring eller telefon- och internetkostnader får inte 
räknas med! 

 

God man Om ja, ange kostnad (i kr) per månad 
 

Faktura-
adress och 
ev. fullmakt 

Nedanstående person ska ta emot fakturan och har fullmakt att agera för min räkning i övrigt i frågor som 
gäller mina avgifter.  
Namn Personnummer 

 
Telefonnummer 

Adress 
 

Försäkran Genom att skriva under ”inkomstförfrågan för omsorgsavgift” försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna 
och kompletta och lovar att meddela Munkfors kommun om några uppgifter ändras.  

Underskrift 
 

Underskrift sökande Underskrift make/maka/sambo 

Ort och datum 
 

Ort och datum 
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INKOMSTFÖRFRÅGAN 
För beräkning av omsorgsavgift 
 

BILAGA 1 
 
UPPLYSNINGAR 
Till dess att inkomstuppgifter kommit in till Munkfors kommun debiteras den högsta avgiften enligt 
maxtaxan. Avgiften justeras inte retroaktivt (bakåt i tiden) om du skulle vara sen med att lämna in 
inkomstförfrågan till Munkfors kommun. 
 
Munkfors kommun hämtar offentliga uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 
 
Blanketten ”Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift”, kopia på din och ev. make/makas 
specifikationen till Inkomstdeklaration för föregående år samt eventuell hyresavi ska skickas in till 
Munkfors kommun senast två veckor efter att du fått detta utskick.  
 
Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift skickas till: 
Munkfors kommun 
Ekonomienheten 
Box 13 
684 21 MUNKFORS 
 
Vi frågor är du välkommen att kontakta ansvarig ekonom via vårt kontaktcenter på telefonnummer 0563-
541000. 
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INKOMSTFÖRFRÅGAN 
För beräkning av omsorgsavgift 
 

BILAGA 2 
 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  
Munkfors kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ev. make/maka/sambo, som 
era namn, telefonnummer, postadress och personnummer samt ekonomiska uppgifter.  
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende.  
 
De personuppgifter som Munkfors kommun sparar och behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss. 
Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Munkfors kommun inte pröva ditt ärende eller så 
prövas ärendet i befintligt skick vilket innebär att du får betala omsorgsavgift enligt maxtaxan. 
 
Munkfors kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – 
Munkfors kommun måste få in uppgifter om din/dina inkomster för att kunna ta ställning i ditt ärende. De 
inlämnade personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Munkfors kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal 
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden 
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Munkfors 
kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att 
först informera dig.  
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Munkfors kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens kontaktcenter på 
telefonnummer 0563-541000 eller besöka oss i kommunhuset, Smedsgatan 16, Munkfors.  
Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, 
överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  
 
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens 
webbplats www.munkfors.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen   
 
Om du har klagomål på Munkfors kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen.  
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