INKOMSTUPPGIFT FÖR BERÄKNING AV BARNOMSORGSAVGIFT
Insändes till Vingåker kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 643 80 Vingåker.
Ändrad inkomst och/eller familjeförhållanden som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Ny anmälan Ändring av inkomst Ändrade familjeförhållanden/byte av räkningsmottagare
Uppgifter om vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1

Personnummer

Vårdnadshavare 2/sambo

Personnummer

E-post vårdnadshavare 1:
Bostadsadress, postnummer och ort

E-post vårdnadshavare 2:
Tel bostad

Arbetsgivare vårdnadshavare 1

Tel arbetet

Arbetsgivare vårdnadshavare 2/sambo

Tel arbete

Ensam förälder

Gifta/sammanboende

Gifta/sammanboende
föräldrar med gemensamt barn

föräldrar utan gemensamt barn

Uppgifter om barn placerade i förskola/fritidshem/familjedaghem
Barnets/barnens namn
Personnummer

Barnets/barnens placering

Barn 1
Barn 2
Barn 3

Inkomstförhållanden m.m
Inkomster före skatt kr/mån

Vårdnadshavare 1

Lön före skatt inkl. semesterersättning

+

Vårdnadshavare
2/sambo
+

Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutb.

+

+

Pension (ej barnpension)

+

+

Övr ersättningar (sjukpenning, föräldrapenning, arb.löshetsers. etc)

+

+

Familjehemsföräldrars arvodeersättning

+

+

SUMMA KRONOR

=

=

Övriga upplysningar
Ovan lämnade uppgifter kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och barnomsorg och behandlas i
enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Nya inkomsten gäller fr o m .................
För mer information se baksidan
Jag/vi intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga.
__________
Datum

________________________
Vårdnadshavare 1

__________________________
Vårdnadshavare 2/sambo

Avgiftsgrundande inkomst, bidrag och ersättningar
Avgiften beräknas som en procentuell del av följande inkomster bidrag, ersättningar mm =
avgiftsgrundande belopp:
Föräldrarnas och barnens tillkommande ersättningar och bidrag enligt följande
- lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (bruttobelopp)
- föräldrapenning (bruttobelopp)
- sjukpenning (bruttobelopp)
- utbildningsbidrag (bruttobelopp under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpenning och
stimulansbidrag)
- arbetslöshetsersättning - dagpenning (bruttobelopp)
- kontant arbetsmarknadsstöd (bruttobelopp)
- familjebidrag i form av familjepenning (bruttobelopp)
- dagpenning (bruttobelopp) vid repetitionsutbildning mm
- pensionsförmåner (bruttobelopp) ej barnpension
- livränta (vissa undantag finns)
- ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)
- vårdbidrag från landstinget (anhörighetsbidrag)
- vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen)
Bidrag och ersättningar som inte räknas som inkomst
I det avgiftsgrundande beloppet inräknas ej följande bidrag:
- bostadsbidrag
- allmänt barnbidrag
- statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
- handikappersättning
- kommunalt bostadsbidrag för handikappade
- bidragsförskott
- underhållsbidrag
- socialbidrag
- ersättning för vård i familjehem (omkostnadsdelen)
- vårdbidrag för handikappat barn (omskostnadsdelen)
- statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxen studiestöd
Barn i familjehem betraktas som egna barn vid avgiftsbedömningen.
Sammanboende föräldrar utan gemensamt barn
För Sammanboende personer (folkbokförda på samma adress) som ej har gemensamma barn, ska bådas
inkomster ligga som grund för avgiften.
Förälder som arbetar utomlands
Förälder som arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andra föräldern, ska bägges
inkomster räknas med i hushållets gemensamma inkomst. Gäller oavsett i vilket land inkomsten beskattas.
Egna företagare
Normer för beräkning av egna företagares inkomster görs med utgångspunkt från den av
försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering.
Anmäl inkomstförändring och ändrade familjeförhållanden
Föräldrar är skyldiga att genast anmäla om den avgiftsgrundande inkomsten eller familjeförhållanden ändras.
Blankett för detta finns att hämta och lämnas till:
Vingåkers kommun BoU-förvaltningen, 643 80 Vingåker
Tel: 0151-193 95.
E-post: my.zinderland@vingaker.se

