
  

       

 

TRANEMO KOMMUN 
Postadress: Tranemo kommun, Omsorg, 514 80 Tranemo  
Telefon: 0325-57 60 00       E-post: kommun@tranemo.se   
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Så här ska inkomstblanketten fyllas i 

Inkomstblanketten ska fyllas i: 

• Om det är första gången du får insatser från omsorgssektionen eller 
byter typ av insats 

• Om kommunen begär det 
• Om dina inkomster eller utgifter förändras 

 

Inkommer inte inkomstuppgifterna inom 14 dagar beräknas avgiften enligt 
högsta inkomstintervallet. 

 

1. Personuppgifter 
Skriv in namn och personnummer. Om du är gift anger du även din 
partners namn och personnummer. 

 

2. Familjeförhållande 
Kryssa i det alternativ som passar in på ditt familjeförhållande. 

 

3. Jag avstår från att lämna inkomstuppgifter 
Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter. Väljer du att inte lämna 
inkomstuppgifter beräknas avgiften enligt högsta inkomstintervallet. 
Kryssa i, skriva under här, och skicka sedan blanketten skickas till: 

Tranemo kommun 
Omsorg 
514 80 Tranemo 
 

4. Aktuella inkomster  
Ange dina aktuella inkomster, belopp kr/mån före skatt (brutto). Som 
inkomst räknas: 
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• Statlig pension 
• Tjänstepension 
• Övriga privata pensioner 
• Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), bifoga de två senaste 

beräkningarna 
• Utlandspension 
• Bostadstillägg/Bostadsbidrag 
• Livränta 
• Lön/inkomst av tjänst 
• Äldreförsörjningsstöd 
• Sjuk/aktivitetsersättning, vårdbidrag 

 

Skatt kommer att beräknas på den totala inkomsten enligt Tranemo 
kommuns skattetabell och de skatteregler som gäller för det år som 
avgifterna avser. 

 

5. Inkomst av kapital 
Ange sammanlagd inkomst av kapital (inklusive skatt) per den 31 december 
föregående år. Med inkomst av kapital menas till exempel ränteinkomster 
eller utdelning/vinst av aktier och obligationer. Dessa uppgifter finns under 
punkt 7.2 på inkomstdeklarationen.  

 

6. Bostadstillägg/bostadsbidrag 
Ange ett av alternativen. 

 

7. Bostadskostnad hyres- eller bostadsrätt  
Ange din grundhyra, där ingår inte kostnad för parkeringsplats, garage, 
elavgift, bredband eller hemförsäkring. Om inte värme ingår i hyran, ange 
bostadsytan i kvm. Uppge skuldränta på bostadsrätt per föregående år.  

Bor du på vårdboende/särskilt boende har vi uppgift om din 
bostadskostnad och du behöver inte fylla i punkt 7! 
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8. Bostadskostnad om egen bostadsfastighet 
Ange uppgifterna som krävs för att kunna beräkna boendekostnaderna för 
dig som bor i villa/småhus. Vi följer schablontabellerna som 
Försäkringskassan/ Pensionsmyndigheten använder vid beräkning av 
boendekostnader. 

 

9. Kostnad för god man  
Kostnad för god man i kronor per år. Intyg ska bifogas.  

 

10. Övriga kostnader 
Kostnad för till exempel specialkost ska vara pågående under minst 6 
månader och uppgå till minst 200 kronor/månad eller mer. 

 

11. Annan mottagare av räkning och beslut 
Uppge namn och adress på postmottagare. 

För autogiro finns blankett på Tranemo kommuns hemsida. 

 

12. Jag har varit behjälplig med att fylla i blanketten 
Uppge namn och telefonnummer om någon annan har varit behjälplig med 
att fylla i blanketten.  

 

13. Underskrift  
Blanketten ska skrivas under och skickas in tillsammans med kopior på 
uppgifterna. 
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