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Gäller fr o m …………………………..

Barn
Namn

Personnummer

Placering

Utdelningsadress

Postadress

Bostadstelefon

Person 1 Efternamn

Förnamn

Personnummer

Arbetsplats/skola

Telefon arbete/skola

Mobiltelefon

Person 2 Efternamn

Förnamn

Personnummer

Arbetsplats/skola

Telefon arbete/skola

Mobiltelefon

Vårdnadshavare/sammanboende

För avgiftsbestämning, inkomster före skatt

Person 1

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Inkomst av näringsverksamhet (se baksida)
Föräldrapenning
Sjukpenning/sjukbidrag
Arbetslöshetsersättning
Utbildningsbidrag (aktivitetsstöd)
Livränta (beskattningsbar del)
Pension (ej barnpension)
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
(endast beskattningsbar del)
Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
OBS familjens inkomster skall också uppges
SUMMA

Jag medgiver att ovanstående uppgifter är riktiga samt att kontroll får göras.
Datum

Underskrift

Underskrift

Person 2

INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH
FRITIDSHEM
Hushållets sammanlagda inkomst före skatt ligger till grund för avgiftens storlek.
Inkomsten kan lämnas per månad eller per år.
Vid gemensam vårdnad och delad faktura, då barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda har
omsorgsbehov, ska respektive hushåll lämna inkomstuppgift. Avgiften fördelas då lika mellan
vårdnadshavarna.
Som avgiftsgrundande inkomst för näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget
näringsverksamhet 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.
Vid nystartad näringsverksamhet räknas den inkomst som uppges i inkomstanmälan under första året.
Familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive arvodesdelen kommer att utgöra grunden för
avgiften.
Inkomstuppgifter ska lämnas i samband med att barn placeras, när inkomst- och familjeförhållanden
ändras och på uppmaning från bildningsförvaltningen.
Om ingen inkomstuppgift inkommer efter anmodan, debiteras högsta avgift enligt gällande taxa.
Detta gäller oavsett vistelsetid.
Kontroll av inkomstuppgiften görs, tilläggsdebitering eller återbetalning av avgift görs i de fall
det finns differenser mellan angiven inkomstuppgift och faktisk inkomst.
En månads utebliven betalning medför omedelbar avstängning från platsen/platserna.

För Din information vill vi meddela att personuppgifter som Du lämnar på denna blankett kommer att registreras
i vårt datorsystem och användes för ärendets hantering.
Om Du vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter används eller om Du vill att dessa ändras
ber vi Dig att skriftligt lämna besked om detta till: Åstorps kommun, bildningsförvaltningen, 265 80 ÅSTORP.

