Inkomstuppgift
Familjeuppgifter
Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

Betalningsansvarig

Personnummer

Make/Maka/Sammanboende

Personnummer

Inkomstförhållanden m m. Uppgifter för avgiftsbestämning. OBS sammanboendes inkomst skall anges,
oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.
Vuxen 1

Vuxen 2

Övriga uppgifter

Månadslön och andra ersättningar (t ex
OB), före skatt (brutto per månad)
Föräldrapenning/sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Pension (ej barnpension), livränta,
sjukbidrag, vårdbidrag för barn
Utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, aktivitetsstöd m.m
SUMMA PER MÅNAD:

Arbetsgivare/Utbildningsanordnare/Näringsverksamhet (Uppgifterna i denna ruta ska vara ifyllda)
Vuxen 1

Vuxen 2

Underskrift av arbetsgivare, alternativt intyg om inkomst

Underskrift av arbetsgivare, alternativt intyg om inkomst

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ny inkomst gäller från

Ny inkomst gäller från

Jag/vi har tagit del av ovanstående och åtar oss betalningsansvaret för avgiften.
Jag/vi försäkrar att jag/vi lämnat fullständiga och sanningsenliga uppgifter.
Betalningsansvarigs underskrift
Make/Maka/Sammanboendes underskrift

VAR GOD VÄND!

2017-01-25

INFORMATION
Inkomst skall alltid anmälas, även om inkomsten är 0 kronor. Inkomsten skall avse
månadsinkomsten, ej årsinkomst, och före skatt (brutto).
Endast skattepliktig inkomst skall uppges. Underhållsbidrag, studiemedel, barnbidrag etc
skall ej medräknas.
Lämnad inkomst skall verifieras av arbetsgivaren eller alternativt genom intyg, lönespecifikation
eller motsvarande. Om inkomstuppgift saknas utgår högsta avgift. Om oriktiga uppgifter
lämnats anses rätt till plats förverkad.
Anledning till inkomständring kan vara: löneförhöjning, arbetslöshet, ändrad
sysselsättningsgrad, ensamstående fr o m (båda föräldrarna skall underteckna),
sammanboende fr o m (båda parter skall underteckna), byte av räkningsmottagare (båda
föräldrarna skall underteckna).
Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. För gifta
med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas
sammanlagda inkomster. Samma princip skall ligga som grund för avgiftsberäkningen även för
sammanboende med eller utan gemensamma barn.
Platsinnehavaren skall så snart inkomständring sker, anmäla detta till barnomsorgen, Skolkontoret.
Blankett för inkomständring finns på Bildningskontoret och på förskolorna, den finns även att
hämta på kommunens hemsida www.hedemora.se
Vid frågor, kontakta Bildningskontoret, tel: 0225-341 92
Blanketten skickas till: Bildningskontoret, Box 201, 776 28 HEDEMORA
Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen. Om Du
vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter behandlas är vi tacksamma för skriftligt besked
om detta till:
Hedemora kommun, Bildningsnämnden, Box 201,776 28 Hedemora
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