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1. Personuppgifter

För att du ska betala rätt avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och
bostadskostnad. Fyll därför i blanketten, skriv under och skicka in i bifogat kuvert 
senast två veckor efter påbörjad insats. Om du väljer att inte skicka in blanketten 
så innebär det att du betalar full avgift.

För- och efternamn Personnummer (10 siffror)

Gatuadress Postnummer och ort

E-postadress Telefonnummer 

Ensamstående/änka/änkling

Sambo

Gift, sammanboende med maka/make

Gift, lever åtskild från maka/make

2. Eventuell maka/make eller sambo  

3. Eventuell annan mottagare av beslut och faktura 

För- och efternamn Relation t ex anhörig eller god man

Gatuadress Postnummer och ort

E-postadress Telefonnummer

För- och efternamn Personnummer (10 siffror)

Adress, om annan än sökandes Telefonnummer

Jag väljer att inte lämna uppgifter om inkomst och bostadskostnad utan 
betalar full avgift. Avgiften kan dock aldrig överstiga 2023 års maxavgift. 

Har du kryssat här kan du gå direkt till sista sidan och skriva under blanketten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor:
Kontaktcenter, 031–724 61 00, kommun@harryda.se

6. Särskilda kostnader och övriga upplysningar 

Jag/vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är korrekta

Kostnad för god man eller förvaltare (kronor per månad och som inte ersätts av annan myndighet)

Underhåll för barn (kronor per månad)

Övriga upplysningar 

Datum Underskrift sökande 

Datum Underskrift make/maka/sambo till sökande 

Jag har varit behjälplig med att fylla i blanketten:  

Namn och telefonnummer 

E-postadress

Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031–724 61 00 
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se

Dina personuppgifter behandlas i enighet med allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna registreras i vårt 
datasystem och används i hanteringen av din avgift.  
Du har rätt att ta del av dessa uppgifter. Läs mer på: harryda.se/
gdpr eller ring kontaktcenter: 031-724 61 00.  

Skicka in ifylld och underskriven 
blankett i bifogat kuvert. Tack! 



4. Inkomster – kronor per månad före skatt 

Uppgifter från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan ska inte fyllas i
Det gäller t ex uppgifter om garantipension, tilläggspension, premiepension och 
bostadstillägg ― dessa uppgifter hämtar vi. Har du inkomster utöver dessa ska  
du komplettera nedan. Makar ska båda fylla i sina inkomster – även om bara  
en av er har hjälp. 

Sökande Maka/make

Kostnader för fritidshus eller jordbruksfastighet  
som inte är bostad ska inte tas med. 

5. Bostadskostnad 

5.1 För dig som bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt  

Hyreslägenhetens hyra inklusive värme men exklusive el och kabeltv-avgift (kronor/månad)

Bostadsrättens månadsavgift inklusive värme men exklusive el och kabeltv-avgift (kronor/månad)

Lån på bostadsrätten (kronor)                                Räntekostnader på bostadsrättslån (kronor/år)  

5.2 För dig som bor i eget hus 

Bostadsyta - ej biutrymmen som t ex källare  
(kvadratmeter) 

Byggnadsår  

Taxeringsvärde (kronor) Tomträttsavgäld (kronor/år) 

Lån på fastigheten (kronor/år) Räntekostnader på fastighetslån (kronor/år) 

Jag vill att kostnader för drift och uppvärmning beräknas  
enligt Pensionsmyndighetens schablon.  

Jag redovisar kostnaderna för drift och uppvärmning nedan. 

Driftskostnader för eget hus – kryssa alternativ:

Uppvärmning (kronor/år) Vatten och avlopp (kronor/år)  

Sophämtning (kronor/år) 

Glöm inte att skriva under på nästa sida!

Kostnaderna du anger kan 
komma att kontrolleras.

4.1 Andra pensioner 
från t ex AMF, KPA, SPP, 
Alecta, SPV 

4.2 Andra inkomster 
t ex lön 

4.3 Skattefri inkomst 
t ex pension från utlan-
det, livränta som inte be-
skattas i Sverige, bidrags-
delen på studiemedel 

4.4 Inkomst av kapital 
förra året t ex räntor, 
utdelningar, schablon-
intäkter, vinst vid försälj-
ning av aktier eller bostad 
(se årsbesked från banker 
m fl)

4.5 Inkomst av närings-
verksamhet (uppskattad 
inkomst för kommande 
12 månader) 

4.6 Intäkt för  
uthyrning av bostad  
- hela eller delar av den

4.7 Jag/vi har  
försörjningsstöd  
(sätt x i rutan)

Pension och summa Före skatt  Efter skatt

Inkomsttyp och summa Före skatt  Efter skatt

Pension och summa Före skatt  Efter skatt

Inkomsttyp och summa Före skatt  Efter skatt
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