
Inkomstredovisning 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Säters Kommun, socialförvaltningen Rådhuset 0225-55 172 (direkt) socialnamnden@sater.se 
Box 300 Åsgränd 2 0225-55 000 (vxl) Internetadress 
783 27 Säter Säter www.sater.se 

Egen uppgift 
Namn Personnummer 

Telefonnummer E-post

Gatuadress Postadress 

Make/Maka/Sambo 
Namn 

Personnummer 

Jag accepterar kommunens gällande maxtaxa och lämnar därför inga uppgifter om 
mina/våra ekonomiska förhållanden. 

Inga ändringar finns i mina ekonomiska förhållanden sedan redovisning på tidigare blankett. 
Kommunens redan inhämtade uppgifter ska därför gälla. 

Aktuell inkomst före skatt Egen inkomst Make/Maka/Sambo 
Tjänstepension: KPA kr/mån kr/mån

SPV kr/mån kr/mån

AMF kr/mån kr/mån

Alecta kr/mån kr/mån

Annan (ange utbetalare)
kr/mån kr/mån

Övriga privata pensionsförsäkringar kr/mån kr/mån

Utlandspension kr/mån kr/mån

Övrig inkomst, t.ex. tjänst, näringsverksamhet och 
hyresinkomst kr/mån kr/mån

Enligt senaste årsbesked (uppgifter före skatt): 
utdelning, reavinst, ränta på kapital kr/år kr/år

Dessa uppgifter inhämtas från Försäkringskassan och behöver inte uppges på denna blankett: 
- Garantipension
- Tilläggspension
- Premiepension PPM
- Änkepension
- Livräntor
- Sjukersättning/Aktivitetsersättning
- Sjukpension/Livränta
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Bostadstillägg 

Har ej sökt Har sökt men ej blivit beviljad 

Bostadstillägg       kr/mån 

Ta kontakt med Pensionsmyndigheten för ansökan om bostadstillägg. 

Boendekostnad 
Hyresrätt/ 
bostadsrätt Hyra kr/mån (exkl. motorvärmare och garage) 

Ingår el i hyran Ja Nej Bostadsyta i m2 

Ränteutgift på bostadslån (ej amortering) Kr/år 

Egen fastighet 
Fastighetsbeteckning Taxeringsvärde 

Ägd 
andel 

Enfamiljshus Jordbruksfastighet Flerfamiljshus 

Boyta kvm Byggår 

Ränteutgift på bostadslån 
(ej amortering) Kr/år 

Kostnader för till exempel god man 
Om du har kostnader för t.ex. god man eller andra kostnader som i genomsnitt är minst 200 kr/månad under minst halva året. Det 
kan påverka din avgift. Uppgifterna ska styrkas med kopia. 

Underskrift 

Ort och datum 

Namnteckning, den sökande Namnteckning, den som varit behjälplig 

Namnförtydligande Namnförtydligande Telefonnummer 

Bifoga kopia på inkomstsammanställningen som skickats ut tillsammans med din deklaration. 
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Behandling av personuppgifter 

Socialnämnden i Säters kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda, besluta, verkställa, dokumentera och 
fakturera insatser som beviljas från kommunens socialförvaltning.  

De som behandlar eller tar del av de uppgifter som vi har registrerade om dig är avgiftshandläggaren och de förtroendevalda 
som sitter i socialnämnden. Socialnämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde, Tieto, som har tillgång till dina personuppgifter. 
Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad socialnämnden har bestämt. 

Rättslig grund 
Socialnämnden behandlar dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Uppgifter som registreras 
Uppgifter som vi registrerar är kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-post och i vissa fall ekonomiska 
uppgifter. 

Bevarande 
Dina personuppgifter sparas så länge socialnämnden har behov av att kontakta dig i handläggningen av ärendet. 
Personuppgifterna gallras i regel 5 eller 10 år efter att socialförvaltningen inte längre ger någon insats. Undantaget är 
personer födda datumen 5, 15 och 25 som ska arkiveras eftersom denna information ska bevaras i forskningssyfte. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som socialnämnden behandlar och om du anser att vi har 
behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse. Om du har lämnat samtycke till att dina uppgifter behandlas 
har du rätt att ta tillbaka samtycket. 

Kontakta socialnämnden med din begäran enligt nedan: 

Säters kommun, Socialnämnden 
Box 300 
783 27 Säter.  
Tfn 0225-553 65  
E-post: socialnamnden@sater.se

Socialnämndens dataskyddsombud: 

Säters kommun Att: Dataskyddsombud Box 300 
783 27 Säter.  
Tfn 0225-550 00  
E-post: dso.sater@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klago-mål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/). 
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