INKOMSTUTREDNING FÖR LÅNGVARIGT SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG ELLER
INSTITUTIONSVÅRD
Inkomstutredningen ska alltid fyllas i när en klient inleder långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg eller
institutionsvård. Om inkomstutredningen inte lämnas in, fattas beslutet om klientavgiften på basis av uppgifter som
staden får av andra myndigheter.
1. Kontaktuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personbeteckning

Telefon

2. Makes eller sambos (partners) kontaktuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personbeteckning

Telefon

3. Inkomstuppgifter (nettoinkomster)
Klienten har högre inkomster av partnerna

Ja. Fyll i också partnerns inkomster nedan.

Inkomst, betalare

Nej. Fyll i endast klientens inkomster.

Klienten
Netto €/mån

Partner
Netto €/mån

Klienten
Netto €/år

Partner
Netto €/år

Folkpension, FPA
Vårdbidrag, FPA
Garantipension, FPA
Arbetspension
Annan pension
Underhållsbidrag eller underhållsstöd
Övriga inkomster (t.ex. förmåner och lön)

Depositionsränteinkomster per år. Bifoga
ränteintyget för föregående år.
Dividendinkomster per år. Bifoga utdelningsintyget
för föregående år.
Hyresinkomster. Bifoga en kopia av hyresavtalet och
bolagsvederlagsfakturan samt ett verifikat över räntan
på placeringslånet.
Skogsinkomst
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4. Avdrag från inkomsterna

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Partner

Klienten

Utsökning

Ja

Nej

Ja

Nej

Underhållsbidrag att betala. Bifoga underhållsavtalet/
domstolens beslut.

Ja

Nej

Ja

Nej

Sytning

Ja

Nej

Ja

Nej

Gottgörelse som bestämts av skiftesman eller
domstol (lagen om upplösning av sambors
gemensamma hushåll 26/2011).

Ja

Nej

Ja

Nej

Intressebevakarens/intressebevakningsfullmäktigens
arvode. Bifoga ett verifikat över betalt arvode.

€/månad

€/månad

Magistratens revisionsavgift (inte intressebevaknings
fullmäktige).
Bifoga ett verifikat över betald revisionsavgift.

€/år

€/år

Mer information

5. Läkemedelskostnader (gäller endast serviceboende med heldygnsomsorg)

Från och med 1.7.2021 kan från klientens inkomster dras av kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser
som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, det vill säga läkemedel som faller under avgiftstaket för läkemedel (i fortsättningen
läkemedlen), högst 48,32 euro i månaden. Kostnaderna för läkemedel som inte ersätts och därmed inte faller under kostnadstaket
kan beaktas till den del en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har bedömt att de är nödvändiga för klientens hälsa.
•
Receptbelagda läkemedel = läkemedel som ordinerats av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
•
Läkemedelstak = din årliga egenandel av receptbelagda preparat som ersätts (579,78 euro per år, det vill säga 48,32 euro i
månaden 2021).
•
FPA-ersättning. Alla läkemedel ersätts inte av FPA. Ett läkemedel som ersätts av FPA faller under läkemedelstaket.
a) Receptbelagda läkemedel som ersätts av FPA (inkluderar läkemedel, näringspreparat och salvbaser)
•
Av dessa läkemedelsutgifter beaktas högst 48,32 euro i månaden
Använder du receptbelagda läkemedel som ersätts av FPA och som därmed faller under läkemedelstaket? Du behöver inte lämna in verifikat
över dessa läkemedelsutgifter.
Ja
Nej
b) Receptbelagda läkemedel som inte ersätts av FPA (inkluderar läkemedel, näringspreparat och salvbaser)
•
Obs! Dessa utgifter beaktas inte om de utredningar som lämnats är bristfälliga. Fyll i de begärda punkterna omsorgsfullt.
Använder du receptbelagda läkemedel som inte ersätts av FPA och som därmed inte faller under läkemedelstaket?
Ja

Nej

Om du svarade ja, bifoga kopior av de gällande recepten och av apotekets läkemedelsfakturor för de senaste 3 månaderna.
Lista över de läkemedelspreparat som du använder som inte ersätts av FPA. Skriv det exakta namnet. Avdrag beaktas endast i fråga om
preparaten på listan nedan.
Läkemedelspreparatets namn:

Ytterligare uppgifter:

6. .Beaktande av boendekostnader när klienten inleder långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg eller institutionsvård
Innan serviceboende med heldygnsomsorg/institutionsvård börjar har jag bott (kryssa för ett alternativ)
Hyresbostad
Som boendekostnad beaktas obligatorisk hemförsäkring och hyra (inte kostnader för vatten, bastu, bilplats o.d.) fram till utgången av månaden
efter den månad då klienten flyttade hemifrån. Till inkomstutredningen bifogas kopior av hyresfakturan och hemförsäkringen.
Kontoutdrag/kontotransaktioner är inte tillräckligt.
Ägarbostad (bostadsaktie)
Som boendekostnad beaktas obligatorisk hemförsäkring och driftsvederlag för högst sex månader (inte vattenavgifter, reparationsvederlag o.d.
kostnader). Bifoga en kopia av fakturan för vederlaget, av vilken driftsvederlagets andel framgår och en kopia av hemförsäkringen.
Kontoutdrag/kontotransaktioner är inte tillräckligt.
Bostadsrätt
Som boendekostnader beaktas obligatorisk hemförsäkring och bruksvederlag för högst tre månader. Till inkomstutredningen bifogas kopior
av vederlagsfakturan och hemförsäkringen. Kontoutdrag/kontotransaktioner är inte tillräckligt.
Ägarbostad (egnahemshus)
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Som boendekostnad beaktas för högst sex månader följande utgifter:
Bifoga kopior av fakturorna för de senaste två månaderna. Kontoutdrag/kontotransaktioner är inte tillräckligt.
€/månad
€/månad
€/månad
€/månad
€/månad
€/år
€/år
€/år

Värme (olja, el, fjärrvärme, ved)
Elektricitet
Vatten
Avloppsvatten
Soptransport
Fastighetsskatt
Sotning
Obligatorisk hemförsäkring

Annan boendeform, vilken?

Förändringar i inkomsterna ska meddelas till enheten för klientavgifter och ersättningar. Ett beslut om klientavgift som baserat sig på
felaktiga uppgifter kan korrigeras retroaktivt för högst ett år.
Datum och underskrift
Dina personuppgifter lagras i Esbo stads personregister. Personuppgifter är sekretessbelagda och de överlåts endast på grundval av en lag eller
med ditt samtycke. På www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar och på social- och hälsovårdssektorns enheter finns en dataskyddsbeskrivning med
närmare information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter i fråga om personuppgifter vid verksamhetsenheterna inom
social- och hälsovården.
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Plats och datum

Mer information om social- och hälsovårdens klientavgifter:
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter och ersättningar
PB 207, 02070 Esbo stad
E-post: asiakasmaksut@espoo.fi
Telefon: 09 8165 7261 vardagar klockan 9–13

Underskrift och namnförtydligande

Skriv ut blanketten

Radera
Till blankettens början

