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Nyanmälan

Ändring

Inkomstuppgiften gäller fr.o.m.

Inkomstförfrågan gällande förskole- och fritidshemsavgift
Uppgifter om fakturamottagare
Vårdnadshavare 1

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Arbetsplats eller lärosäte

Telefon arbete

Civilstånd

Gift

Sammanboende

Ensamboende

Maka, make eller sammanboende
Vårdnadshavare 2

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Arbetsplats eller lärosäte

Telefon arbete

Uppgifter om placerade barn
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Inkomstförhållanden

Maka eller sammanboende,
kronor per månad

Make eller sammanboende,
kronor per månad

Lön före skatt

+

+

Arvoden

+

+

Ersättning från försäkringskassan. Föräldrapenning,
sjukpenning eller liknande.

+

+

Utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning etc.

+

+

Familjehemsföräldrars arvodeersättning, familjebidrag

+

+

Egen företagare, inkomst av näringsverksamhet

+

+

Dagpenning vid repetitionsutbildning

+

+

Skattepliktiga förmåner, pensionsförmåner

+

+

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode

+

+

=

=

Är den sammanlagda inkomsten 45 390 kronor eller mer per månad, räcker det att skriva max på inkomst.
För sammanboende och gifta räknas bådas inkomst som avgiftsgrundande oavsett om barnet eller barnen är
gemensamma eller inte. Personuppgifter samt övriga nödvändiga uppgifter för handläggning av ärendet kommer
att dataregistreras.
Ändrade familjeförhållanden
Ensamboende fr.o.m.

Sammanboendes
personnummer

Sammanboende fr.o.m.

Ny adress

Underskrifter
Ort och datum
Namn

Namn
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Inkomstuppgiften skickas till:
Bergsjö och Ilsbo
Bergsjö skola
Annika Nelson
Skolvägen 9, 820 70 Bergsjö

Gnarp, Harmånger, Hassela, och Strömsbruk
Bringstaskolan
Linda Ekberg
Backvägen 8, 820 75 Harmånger

Vad räknas som inkomst?
Avgift enligt denna taxa debiteras för barn som erhåller kommunal anordnad omsorg. Taxan gäller för
såväl ensamboende, sammanboende och makar.
För sammanboende och gifta gäller att man
 har gemensamma barn
 inte har gemensamma barn men är folkbokförda på samma adress.
Förskole- och fritidsverksamhet erhålls genom abonnemang. Abonnemanget bekräftas
genom ett skriftligt placeringsavtal som även anger omsorgsbehovet. I samband med att
vårdnadshavaren tackar ja till förskole- och fritidsverksamhet, förbinder man sig att betala avgift.
Avgiften betalas i efterskott och förfallodagen är den sista i varje månad.
För vårdnadshavare med gemensam vårdnad som bor på skilda håll i kommunen, och barnet växelvis
bor hos dem, kan det vara aktuellt att dela på en plats. I detta fall är båda vårdnadshavarna innehavare
av förskoleplatsen eller fritidshemsplatsen och avgiften grundas på de sammanlagda inkomsterna i
respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavarna får var sin faktura. De sammanlagda avgifterna
kommer inte att överstiga högsta avgiften för en förskoleplats, som för närvarande är 1 362 kronor.
Anledningen till två platsinnehavare är att vårdnadshavare kan ha olika behov av omsorg och olika
inkomster. Vid eventuell uppsägning ska platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna, i annat fall
betalar den förälder som har sin plats kvar, hel avgift.
Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad.
Till avgiftsgrundande inkomst räknas:
 lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 föräldrapenning
 sjukpenning
 sjukbidrag
 utbildningsbidrag
 arbetslöshetsersättning
 familjebidrag i form av familjepenning
 dagpenning vid repetitionsutbildning
 pensionsförmåner
 livränta
 vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
 familjehemsersättning, arvodesdel, ej omkostnadsersättning.
Från den avgiftsgrundande inkomsten medges styrkta avdrag för underhållsbidrag som erläggs enligt
dom eller avtal.
Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:
allmänt och förlängt barnbidrag
 handikappersättning
 studiemedel
 bostadsbidrag
 hemsjukvårdsbidrag
 barnens eventuella inkomster
 barnpension
 socialbidrag
Kom ihåg att alltid meddela när inkomsten förändras!
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