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Postadress 
Taxe- och avgiftsnämnden 
694 80 Hallsberg 

E-post 
taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se 

 

Om taxe- och avgiftsnämnden  

Taxe- och avgiftsnämnden är ett samarbete mellan 
kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, 
Kumla, Laxå, Lekeberg och Vingåker. Hallsberg är 
nämndens värdkommun. 
 

Hallsberg.se/tan 

Besöksadress 
Västra Storgatan 14, 
Hallsberg 

Telefon 
0582-68 50 00 

 

Inkomstblankett 2023 

Nu är det dags att lämna in nya uppgifter om dina inkomster och boendekostnad till 

Taxe- och Avgiftsnämnden om du vill att vi ska beräkna dina avgifter för den vård och 

omsorg som du får av din kommun, så som insatserna trygghetslarm, 

hemtjänst/omvårdnad, hälso- och sjukvård, korttidsvård, boendestöd i vissa 

kommuner eller arbetsterapeut. Andra insatser omfattas inte av denna beräkning.  

För att kunna beräkna din avgift behöver du skicka in den bifogade 

Inkomstblanketten med:  

• Kopia på specifikationen deklaration 2023 avseende inkomstår 2022. 
Detta gäller även din make/makas deklaration.  

• En kopia på en hyresavi om du bor i lägenhet. Om du bor i egen fastighet 
fyller du i taxeringsvärde och boyta på inkomstblanketten. Detta gäller även 
för din make/maka om ni inte bor ihop. (Bor du på särskilt boende behöver vi 
ingen kopia från dig, utan endast från din make/maka.)  

• En kopia på en avi på månadsavgiften om du bor i bostadsrätt. 

• Glöm inte att signera på inkomstblankettens baksida. 
 

Vill du avstå från att lämna dina uppgifter, vänligen kontakta oss för en snabbare 

hantering. 

För ej inlämnade uppgifter eller ofullständiga uppgifter, tas högsta avgiften (maxtaxa) 

ut för de insatser som du har från och med den 1 maj 2023. 

Underlagen skall vara oss tillhanda senast den 21 april 2023. 

 

Telefontid: mån-fre 8.30–10.00

Kumla  0582- 68 51 12 

Hallsberg 0582- 68 54 84 

Lekeberg 0582- 68 60 68 

Vingåker 0582- 68 60 89 

Askersund 0582- 68 52 80 

Degerfors 0582- 68 52 81 

Laxå 0582- 68 60 69

 

Vänliga hälsningar 

   

Taxe- och avgiftsnämnden 


