1 (2)

Inkomstuppgift

Hushållets uppgifter
Vårdnadshavare namn (räkningsmottagare)

Personnummer

Vårdnadshavare /sammanboende, namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Arbetsgivare/skola (vårdnadshavare) *

Arbetsgivare/skola (vårdnadshavare /sammanboende)*

Civilstånd

Gifta
Registrerat partnerskap
* Ange sysselsättning om arbetsgivare/skola inte är aktuellt

Sammanboende

Ensamstående

Inkomstuppgift (för mer information se baksidan)
Inkomster per månad före skatt

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare/
sammanboende

Lön, skattepliktiga ersättningar (t ex OB-tillägg, bilersättning)
Sjukersättning, aktivitetsersättning (Försäkringskassan)
Arbetslöshetsersättning (A-kassa, starta eget-bidrag)
Utbildningsbidrag som beskattas
Pension, familjehemsersättning(arvodesdel)
Föräldrapenning, vårdbidrag, Övriga inkomster
Summa kronor

/månad

/månad

Anmäl alltid ändrade familjeförhållanden eftersom det påverkar din avgift. Kommunen förbehåller sig rätten att
debitera efter högsta inkomst fram till dess att korrekta uppgifter inkommit.
För barnomsorg/skolbarnsomsorg utgår avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa. Vid dröjsmål med betalning
tas ersättning ut för skriftlig betalningspåminnelse med lagstadgat belopp.
Undertecknade försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga
Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Skolförvaltningen förbehåller sig rätten att kontrollera inkomsten med arbetsgivare, Skatteverket och
Försäkringskassan.

Blanketten skickas till Karlskoga kommun, 39. Förskolekontoret, 691 83 KARLSKOGA
Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00
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Inkomstuppgift

Avgiftsgrundande inkomst
Taxan är baserad på familjens sammanlagda bruttoinkomst.
Till avgiftsgrundande inkomst hör:
•

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning

•

Sjukersättning, aktivitetsersättning (från Försäkringskassan)

•

Föräldrapenning (inte barnbidrag)

•

Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning (inte studiebidrag)

•

Arbetslöshetsersättning (dagpenning)

•

Kontant arbetsmarknadsstöd

•

Familjebidrag i form av familjepenning

•

Familjehemsföräldrars arvodesersättning

•

Pension (inte barnpension)

•

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)

•

Dagpenning vid repetitionsutbildning

•

För egna företagare är det överskottet som ska tas med i hushållets bruttoinkomst. Detta
innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den
inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens
huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00
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