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Kommunstyrelsen  för fastställande av omsorgsavgift och hemsjukvård 
Avgiftshandläggare enl. SoL 8 kap. 4 – 9 §§ 
Norra Allégatan 30   
786 31 VANSBRO  Skickas till avgiftshandläggaren 
 

Sökande Maka, make, reg. partner, sambo 

Namn Namn 
 

Personnummer Personnummer 
 

Gatuadress 
 

Gatuadress 

Postnr, postadress 
 

Telefon 
 

Postnr, postadress 
 

Telefon 
 

Gift / sambo / ensamstående 
 

 

 

Om Du inte vill lämna inkomstuppgifter, sätt kryss i rutan. Glöm inte underskrift. 
 
 Jag/vi vill inte lämna uppgift om ekonomiska förhållanden som rör mig eller maka/make/registrerad partner.  
          Jag är införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kommer att       
 göras och att jag därmed accepterar att betala högsta avgift enligt kommunens taxa.  

  
Uppgifter för beräkning 

Viktigt: Bifoga kopior av dina inkomstuppgifter enligt förteckningen på baksidan av denna blankett. 

För dig som bor i villa: 

Fastighetsbeteckning 
 

Ägare 

Ränta på bostadslån / år  
 

Antal boende i fastigheten 

 

För dig som bor i hyreslägenhet/bostadsrätt:            

 

För dig som har kostnader för god man: 

Årskostnad Bifoga kopia av sammanställning över god mans ersättning. 

  
Fullmakt: 
Nedanstående person ska ta emot avgiftsbeslut och faktura.  
Nedanstående person har också fullmakt att agera för min räkning i övrigt med frågor som berör mina avgifter.  
 

Relation    Förvaltare   God man  Närstående  Annan 

Namn 
 

Personnummer 

Adress 
 

Postnr, postadress 
 

Telefon 

 

 

Jag försäkrar härmed att de lämnade uppgifterna är kompletta och korrekta 
 
_________________ 
Datum                       
 
 
__________________________________________                   ________________________________________ 
 Underskrift/Namnförtydligande             Underskrift/Namnförtydligande (make/maka) 

Hyra kr / månad  
 

 

Ingår värme?       Ja:        Nej: 
 

Ingår hushållsel? Ja:        Nej:  

Ränta på bostadslån / år (gäller bostadsrätt) 
 

Boyta m2  Antal boende 
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Lämna inkomstuppgifter för beräkning 
 

Blanketten ska kompletteras med dina inkomstuppgifter som bilagor.  
Observera att om du är gift ska samma inkomstuppgifter även lämnas för maka/make/registrerad partner.  
 
Det här ska du skicka med, helst kopior: 
 

 Hela inkomstdeklarationens fyra olika sidor. Var noga med att få med alla fyra. 

 Aktuella pensionsutbetalningsbesked från privat- och tjänstepensionsbolag,  
till exempel AMF, KPA, i förekommande fall. 
 

 Aktuella pensionsutbetalningsbesked rörande utländsk pension, i förekommande fall. 

 NE-deklarationen, i förekommande fall. 

 Hyresavi, om du hyr din bostad. 

 Bankens sammanställning över bostadslån, om du köpt ditt boende och har lån kvar som du betalar ränta på. 

 Uppgift om inkomst vid uthyrning av bostad/fastighet, i förekommande fall. 

 Uppgift om löneutbetalning, i förekommande fall. 

 Övrig inkomst som du skattar för och som inte finns med ovan. 

 
Var noga med att få med alla uppgifter/bilagor.  
Använd gärna rutorna ovan och bocka för vart eftersom du samlat ihop dina handlingar. 
 
Om du har frågor, mejla till avgiftshandlaggare@vansbro.se eller ring 0281-751 56. 
 
 
 
 
 
Om dina, och eventuell fullmaktsinnehavare och fakturamottagares, personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuell 

fakturamottagare om det är någon annan än du själv. Fakturamottagarens personnummer kommer också att sparas i syfte att 

kunna skicka post digitalt. Om fakturamottagaren även får fullmakt av dig för att i övrigt agera för din räkning i frågor som rör 

dina avgifter, behövs personnumret för att säkerställa identiteten och vara juridiskt giltig. För beräkning av avgift så kommer vi 

att spara uppgifter som ligger till underlag för detta. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera dig för den vård 

och omsorg du får.  

Vi får dina uppgifter från befolkningsregistret, fastighetsregistret, Försäkringskassan och från dig personligen, i den mån du har 

lämnat uppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 

grunden för att behandla dina personuppgifter är att den är nödvändig för att kunna utföra myndighetsutövning. Dina uppgifter 

kommer att sparas enligt gällande informationshanteringsplan. 

 

Dina uppgifter kommer att sparas som längst i fem år efter att dina vårdärenden har avslutats hos oss. Undantag är om du är 

född på dag 5, 15 eller 25, då bevaras alla dina uppgifter tills vidare. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med berörd personal inom Sektor Äldreomsorg och Sektor Social Omsorg i Vansbro 

kommun och i förekommande fall med externa utförare som arbetar på uppdrag av Vansbro kommun. Vi 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. 

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. 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 oss på vansbro.kommun@vansbro.se eller via vår växel, 

telefonnummer 0281 - 750 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@vansbro.se, samt växelns 

telefonnummer 0281 - 750 00.  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen. 
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