Inkomstförfrågan

För att avgift för insatser enligt socialtjänstlagen ska kunna fastställas, måste du fylla i denna blankett.
Bifoga
- Kopia hyresavi
- Kopia hyresavi inneboende, 2:a-hand

Personuppgifter
Namn, sökanden

Personnummer

Namn, medsökanden

Personnummer

Bostadsadress

Telefon

Namn och personnummer på övriga i hushållet
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Bruttoinkomst per månad
Pension från pensionsmyndigheten
Privat pension (AMF, Alecta, KPA, SPP, SPV)
Utlandspension
Inkomst av kapital per år (ränta per år)
Sjuk- och aktivitetsersättning
Inkomst av förvärvsarbete, sjuk-, föräldrapenning
Äldreförsörjnings-, försörjnings-, underhållsstöd
Preliminärskatt per månad
Skatt privat pension
A-kassa
Bostadstillägg
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Sökandens inkomst

Medsökandens inkomst

Fyll i boendekostnad
Särskilt boende - hyra/månad (kr/mån) Hyresrätt - endast grundhyra ska anges (ej hushållsel, kabel-tv, garage eller liknande. Hyra/månad (kr/mån)

Bostadsrätt- endast grundhyra ska anges (ej hushållsel, kabel-tv, garage eller liknande. Hyra/månad (kr/mån) Ränteutgift (ej amortering) på bostaslån/år (kr/år)

Egen fastighet - taxeringsvärde

Ränteutgift (ej amortering) på bostaslån/år (kr/år)

Boyta (m2)

Annan räkningsmottagare
För- och efternamn

Bostadadress, postnummer och postort

Underskrift
Datum

Underskrift

Jag försäkrar härmed att de lämnade uppgifterna är kompletta och korrekta och jag är medveten om att jag snarast måste
anmäla förändrade förhållanden.
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Ansökan sänds till:
Haninge kommun
Äldreförvaltningen
136 81 Haninge

Information om behandlingen
Personuppgifter samlas in från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med syfte att styrka rätt uppgifter
om din inkomst.
Äldreförvaltningen behandlar dina personuppgifter i dokumenthanteringssystemet Combine i syfte att fastställa din avgift till
kommunen. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden för myndighetsutövning enligt
Dataskyddsförordningen.
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, samt uppgifter som har betydelse för utredning och
beslut av ditt ärende. Äldreförvaltningens personal omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Dina
handlingar förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge Äldreförvaltningen har behov av att handlägga ditt ärende upp till 2 år enligt
äldreförvaltningens dokmenthanteringsplan.

Dina rättigheter
Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen.
Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Du kan antingen lämna in blankett hos
Haninge Kommun eller använda vår e-tjänst på Haninge.se. Om vi ska kunna söka i våra register kommer vi behöva information
från dig att söka på t.ex. namn, adress och personnummer.
För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud eller Datainspektionen

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter äldreförvaltningen
aldreforvaltningen@haninge.se
08-606 7000
Kontaktuppgifter dataskyddsombud
dataskyddsombud@haninge.se
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Kontaktuppgifter Datainspektionen
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

