Föräldrakooperativet Kotten

INKOMSTUPPGIFT

Blanketten skickas till aktuell förskola
1.Föräldrar/vårdnadshavare= räkningsmottagare
Efternamn och förnamn

Personnummer, 10 siffror

Telefon bostad

Gatuadress

Mobiltelefon

Postnummer/Postadress

Telefon arbete

Arbetsplats/Skola

Civilstånd

Gift

Sambo

Ensamstående

Reg.Partnerskap

2. Sammanboende
Efternamn och förnamn
Arbetsplats/Skola

Personnummer, 10 siffror

Mobiltelefon

Telefon arbete

Uppgifter om placerade barn
Barn 1, namn

Personnummer , 10 siffror

Barn 2, namn

Personnummer, 10 siffror

Barn 3, namn

Personnummer, 10 siffror

Inkomst före skatt/månad = årsinkomst dividerat med 12
1. Räkningsmottagare
Kronor/månad
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsförälders arvodesersättning
Pension (ej barnpension)
Livränta
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn. (Endast arvodesdelen. Ersättning för
merutgifter skall inte tas med)
Sjukersättning/Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag - arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm.
Näringsverksamhet

Summa per månad

Övriga upplysningar

Härmed försäkras att de av mig lämnade uppgifterna är sanningsenliga
Ort och datum
Räkningsmottagare, namnteckning

Namnförtydligande

2.

Sammanboende
Kronor/månad

Föräldrakooperativet Kotten

INKOMSTUPPGIFT

Avgiftsgrundande inkomst
Avgift för förskoleverksamhat/skolbarnsomsorg beräknat på hushållets sammanlagda bruttoinkomst
per månad (årsinkomstdividerat med 12) oberoende om barnet/barnen är gemensamma eller ej.
Avgiften bestäms av storleken på aktuell bruttoinkomst.
Till bruttoinkomsten räknas:
A. Ensamförälderns/ gifta föräldrars hela förvärvsinkomst (dsv. Att även bi-inkomster i form av
s. k ”extraknäck” ingår). Som gifta anses även sammanboende. Vid gemensam vårdnad
grundas avgiften på den förälders inkomst hos vilken barnet är mantalsskrivet.
B. Följande ersättning och bidrag som utgår till ovan angivna personer.














Föräldrapenning
Sjukpenning
Sjukersättning
Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning.
Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning mm.
Pensionsförmåner
Livränta
Vårdbidrag för handikappat barn (Endast arvodesdelen. Ej ersättning för merutgifter)
Lunchförmån
Bilförmån

Näringsverksamhet:


Föräldrar som är egna företagare skall uppge fastanställd sjukpenninggrundande inkomst
samt föregående års taxerade inkomst.

För barn placerade i familjehem:


Ersättning för vård i familjehem (arvodesdelan är avgiftsgrundande).
Övriga inkomster är ej avgiftsgrundande.

OBS! När det gäller ersättningar och bidrag bör påpekas att följande ej ingår:
Underhållsbidrag, socialbidrag, allmänt barnbidrag, studiemedel, bostadsbidrag,
handikappersättningar, invaliditetstillägg, vårdbidrag från lansting, kommunalt bostadstillägg för
handikappade.
Räkningsmottagaren skall genom underskrift intyga att lämnade uppgifter är riktiga. Barn och
ungdomsnämnden genomför årligen en efterkontroll hos Skatteverket av samtliga familjers
avgiftsgrundande inkomster.
Förändrade inkomster och adressändringar ska alltid lämnas till aktuellt enhetskontor.
Vid oklarheter ta kontakt med berörd rektor eller enhetskontor

