Inkomstuppgift och riktlinjer för detta
OBS! Ifylld blankett lämnas eller skickas till nedanstående adress/adresser.

Inkomstuppgift kan även lämnas på webben. Använd E-legitimation eller
kontakta barnomsorg@ornskoldsvik.se för att få inloggningsuppgifter.
Förälders namn

Personnummer

Förälders/sambos namn

Personnummer

Bostadsadress, postnr. och postadress

Telefon bostad

Förälders/sambos arbetsgivare

Telefon arbete

Förälders/sambos arbetsgivare

Telefon arbete

Gift/sammanboende

Ensamstående

Barnets/barnens folkbokföringsadr.

Inkomst per månad före skatt:
Månadsinkomst inkl. semestertillägg, ob-tillägg, övertid,
traktamente mm

Inkomst förälder

Inkomst sambo/förälder

Föräldrapenning/sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Utbildningsbidrag (studieintyg ska bifogas)
Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
Familjebidrag (vid militärtjänstgöring)
Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
Vårdbidrag för handikappade (skattepliktig del)
Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
Livränta (skattepliktig del)
Summa:

Högsta avgift debiteras till dess att inkomstuppgift inkommit.
Jag/vi har tagit del av gällande avgiftsbestämmelser och åtar oss betalningsansvaret för avgifterna.
Härmed försäkras att uppgifterna är sanningsenliga:

………………...
Datum

……………………………………………………………
Förälders underskrift

……………………………………………………………………….
Förälders/sambos underskrift

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Örnsköldsviks kommun

Järnvägsgatan 6

0660-880 00 vx

12 58 90-4

Bildningsförvaltningen

Förvaltningens e-postadress

SE-891 88 Örnsköldsvik

barnomsorg@ornskoldsvik.se

Bankgiro
Org.nr 212000-2445

188-4774

Inkomstuppgift och riktlinjer för detta
Riktlinjer vid ifyllnad av inkomstuppgift
I samband med placeringen, ska uppgift över barnets tider och hushållets sammanlagda månadsinkomst lämnas
in. Som hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs två vuxna som lever tillsammans och är
folkbokförda på samma adress.
För att få rätt avgift för ert barns plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare är det viktigt att ni uppger rätt
inkomst. Om inkomst inte lämnas, kommer avgiften att beräknas på maxinkomst, 49 280 kr. Inkomst avser
månadsinkomst, brutto (före skatt).
Anmälan om inkomst ska göras
• När barnets placering börjar
• När hushållets inkomst ändras
• När familjeförhållanden ändras
• Vid begäran från kommunen
Det är vårdnadshavarnas ansvar att anmäla förändring av barnets tider och hushållets inkomst.
När ni lämnat inkomstuppgift kan studie-, arbetsintyg eller F-skattsedel begäras in för att styrka lämnade
uppgifter.
Som inkomst räknas:
• Inkomst av tjänst före skatt inkl. semestertillägg, ob-tillägg, övertid, traktamente mm.
• Inkomst av näringsverksamhet
• Föräldrapenning
• Sjukpenning
• Arbetslöshetsersättning
• Aktivitetsersättning / Kontant arbetsmarknadsstöd
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (vid militärtjänstgöring)
• Familjehemsersättning (arvodesdelen)
• Vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
• Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
• Livränta (skattepliktig del)

Som inkomst räknas inte:
• Barnbidrag
• Bostadsbidrag
• Försörjningsstöd
• Studiebidrag och studielån (CSN)

Familjeförändring
Alla familjeförändringar ska anmälas till oss. Till exempel om du blir sambo eller separerar. Det är uppgifter som
behövs bland annat för att du ska få rätt avgift och för att du ska kunna se alla familjemedlemmar i hushållet på
e-tjänsten. Med hushåll avses gifta och sammanboende och de barn som är folkbokförda på samma adress.
Skicka e-post till barnomsorg@ornskoldsvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Örnsköldsviks kommun

Järnvägsgatan 6

0660-880 00 vx

12 58 90-4

Bildningsförvaltningen

Förvaltningens e-postadress

SE-891 88 Örnsköldsvik

barnomsorg@ornskoldsvik.se

Bankgiro
Org.nr 212000-2445

188-4774

