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INKOMSTREDOVISNING
FÖR HUSHÅLL
Förskola och fritidshem

Kommunledningskontoret
Tfn 0929 – 171 51
Enligt regler för placering av barn i kommunens förskolor/fritidshem, ska inkomstuppgift insändas SNARAST.
Sker inte detta, debiteras högsta avgift.

Hushållets uppgifter om vårdnadshavare och sammanboende
Personnummer

Fakturamottagare, namn

Telefon bostad

Telefon dagtid

Personnummer

Sammanboende, namn

Telefon bostad

Telefon dagtid

Adress

Postnummer/postadress

Avgiften skall gälla för barn:
Personnummer

Personnummer

_____________________________

____________________________

Personnummer
________________________________

 Ändring på grund av ändrade familjeförhållanden
 Ny inkomst

Personnummer
____________________________

 Jag/vi accepterar avgift enligt tak för maxtaxan eftersom den
sammanlagda bruttoinkomsten är 45 390 kronor/månad eller mer.

Bruttoinkomst/månad
Ekonomisk redogörelse

Fakturamottagare,
kr/mån

Sammanboende,
kr/mån

Beskattningsbar inkomst, dvs bruttolön per månad
samt andra beskattningsbara ersättningar
Familjehemsersättning (arvodesdel)
Föräldrapenning
Sjukpenning, sjukersättning
Arbetslöshetsersättning (A-kassa/aktivitetsstöd)
Beskattningsbart studiestöd (ej studiemedel via CSN)
Vårdbidrag från försäkringskassan (skattepliktig del)
Övriga beskattningsbara inkomster (se baksidan)
Summa
Genom att skriva under försäkrar jag/vi att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga samt
förbinder mig att så snart någon förändring av ovanstående uppgifter inträffar skriftligen meddela detta.
Underskrift fakturamottagare
Ort och datum
Namnteckning

Underskrift sammanboende
Ort och datum
Namnteckning
vänd
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Information om betalningsvillkor




Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen.
Avgift för inkassokrav utgår enligt lag.
Vid utebliven betalning kan platsen återkallas. Se tillämpningsföreskrifter 4.1.

UPPLYSNINGAR
Kommunledningskontoret har möjlighet att begära inkomstuppgift av arbetsgivare eller arbetslöshetskassa.
Ny inkomstuppgift skall lämnas till kommunledningskontoret vid varje förändring av inkomsten.
Avgiftsgrundande inkomst:
Avgiften beräknas på hushållets gemensamma bruttoinkomst varje månad.
Till bruttoinkomst räknas:










Beskattningsbar inkomst, dvs. bruttolön + andra beskattningsbara inkomster
Föräldrapenning
Sjukpenning/sjukersättning
Vårdbidrag från försäkringskassan (skattepliktig del)
Familjehemsersättning
Arbetsmarknadsstöd (A-kassa, aktivitetsstöd)
Pensionsförmåner (ej barnpension)
Livränta
Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet

Vid beräkning av den avgiftsgrundande inkomsten medtages ej följande ersättningar:

Underhållsbidrag

Allmänt barnbidrag

Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp

Statligt och kommunalt bostadsbidrag för familjer

Lån och bidragsdel från CSN

Handikappersättning

Vårdnadsbidrag från landstinget

Kommunalt bostadsbidrag för handikappade och pensionärer

Försörjningsstöd

Övriga upplysningar

Redovisning skickas till
ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunledningskontoret
942 85 ÄLVSBYN
Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
De uppgifter du lämnar, samt sådana uppgifter som kommer från Riksskatteverkets befolkningsregister kommer att ligga till
grund för barnomsorgs- och skoladministration.
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