
  Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola/fritidshem

Gift/sambo       

 Ensamstående 

(1) 
Vårdnads- 
havare / 
Samman- 
boende 

Namn Personnummer 

Arbetsgivare/skola Telefon arbete/skola Mobiltelefon 

(2) 
Vårdnads- 
havare / 
Samman- 
boende 

Namn Personnummer 

Arbetsgivare/skola Telefon arbete/skola Mobiltelefon 

Bostadsadress Telefon bostad 

Postnummer Postadress 

Barnets namn Barnets personnummer Barnets placering 

Barnets namn Barnets personnummer Barnets placering 

 Hushållets gemensamma bruttoinkomst överstiger maxtaxans tak 54 830 kr/mån och 
därför     behöver vi inte fylla i nedanstående uppgifter eller skicka in ”Arbetsgivarintyg om 
inkomst”. 

Ekonomisk redogörelse brutto (före skatt) 
(1) Vårdnadshavare/

Sammanboende
(2) Vårdnadshavare/

Sammanboende
Lön och andra ersättningar i anslutning till tjänst 
(vid oregelbunden  inkomst bestäms avgiften utifrån senaste inkomstuppgift) kr/mån kr/mån 

Inkomst av kapital och rörelse (bifoga senaste deklarationen) kr/mån kr/mån 

Familjehemsföräldrars arvodesersättning kr/mån kr/mån 

Pension (ej barnpension)/livränta/sjukbidrag/sjukersättning kr/mån kr/mån 

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter 
ska inte tas med) kr/mån kr/mån 

Föräldrapenning/Sjukpenning kr/mån kr/mån 

Utbildningsbidrag/aktivitetsstöd mm kr/mån kr/mån 

Arbetslöshetsersättning – dagpenning kr/dag kr/dag 

Familjebidrag (i form av familjepenning-värnpliktstjänstgöring) kr/mån kr/mån 

Saknar andra inkomster än studiemedel från CSN  JA    JA 

Övrigt kr/mån kr/mån 

Summa per person 

Var god vänd 

Ankomstdatum 

     BARN- OCH     
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 



Övriga upplysningar 
Inkomstuppgift ska lämnas i samband med att vårdnadshavare får placeringsmeddelande. Om detta inte sker 
kommer högsta avgift enlig maxtaxan att tas ut tills dess att inkomstuppgift lämnats. Rättelse görs vid nästa 
debiteringstillfälle, men rättelse bakåt sker ej.  
Vid oklarhet förbehåller sig Barn- och utbildningsnämnden i Hofors rätt att kontrollera inkomst hos arbetsgivare/ 
försäkringskassa eller motsvarande.  
Vid förändrade inkomstförhållanden ska ny inkomstanmälan lämnas/skickas till: Hofors kommun, Kicki Österbacka, 
813 81 Hofors. 
Information om hur Hofors kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation) finns på Hofors kommuns hemsida 
www.hofors.se. 

Härmed intygas att de lämnade uppgifter är med verkligheten överensstämmande 
Ort och datum 

(1) Vårdnadshavare/Sammanboende Namnförtydligande 

(2) Vårdnadshavare/Sammanboende Namnförtydligande 

Inkomster som jämte bruttolönen är avgiftsgrundande: 
- sjukersättning/sjukbidrag
- arbetslöshetsersättning
- föräldrapenning/sjukpenning
- familjebidrag för värnpliktiga
- dagpenning under repetitionsövning mm
- pensionsförmåner
- livräntor
- familjehemsföräldrars arvodesersättning
- utbildningsbidrag/aktivitetsstöd
- vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode

Inkomster som inte räknas: 
- ekonomiskt bistånd
- etableringsersättning
- allmänna barnbidrag
- bostadsbidrag
- handikappersättning
- kommunalt bostadsstöd för handikappade
- ersättning för vård av barn i familjehem (omkostnadsdel)
- underhållsbidrag
- barnpension
- studiemedel (bidrag och lån)

Egna företagare beräknar sin inkomst från försäkringskassans fastställda sjukpenninggrundande inkomst frå
föregående års taxering, bifoga senaste deklarationen. 

För vårdnadshavare med oregelbunden inkomst bestäms avgiften utifrån senaste inkomstuppgift, dvs 
skicka alltid ny inkomstuppgift vid förändring. 

Blanketten lämnas/skickas till:    Upplysningar lämnas av: 
HOFORS KOMMUN     Kicki Österbacka 
Kicki Österbacka   Tfn: 0290-77 14 24 
813 81 HOFORS  E-post: christina.osterbacka@hofors.se

http://www.hofors.se/

	Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola/fritidshem

	Ankomstdatum: 
	Giftsambo: Off
	Ensamstående: Off
	Namn: 
	Personnummer: 
	Arbetsgivareskola: 
	Telefon arbeteskola: 
	Mobiltelefon: 
	Namn_2: 
	Personnummer_2: 
	Arbetsgivareskola_2: 
	Telefon arbeteskola_2: 
	Mobiltelefon_2: 
	Bostadsadress: 
	Telefon bostad: 
	Postnummer: 
	Postadress: 
	Barnets namn: 
	Barnets personnummer: 
	Barnets placering: 
	Barnets namn_2: 
	Barnets personnummer_2: 
	Barnets placering_2: 
	Hushållets gemensamma bruttoinkomst överstiger maxtaxans tak 52 410 krmån och därför: Off
	1 Vårdnadshavare SammanboendeLön och andra ersättningar i anslutning till tjänst vid oregelbunden  inkomst bestäms avgiften utifrån senaste inkomstuppgift: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendeInkomst av kapital och rörelse bifoga senaste deklarationen: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån_2: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendeFamiljehemsföräldrars arvodesersättning: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån_3: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendePension ej barnpensionlivräntasjukbidragsjukersättning: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån_4: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendeVårdbidrag för barn till den del det utgör arvode ersättning för merutgifter ska inte tas med: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån_5: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendeFöräldrapenningSjukpenning: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån_6: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendeUtbildningsbidragaktivitetsstöd mm: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån_7: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendeArbetslöshetsersättning  dagpenning: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrdag: 
	1 Vårdnadshavare SammanboendeFamiljebidrag i form av familjepenningvärnpliktstjänstgöring: 
	2 Vårdnadshavare Sammanboendekrmån_8: 
	Saknar andra inkomster än studiemedel från CSN: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	JAÖvrigt: 
	JAkrmån: 
	Ort och datum: 
	1 VårdnadshavareSammanboende Namnförtydligande: 
	2 VårdnadshavareSammanboende Namnförtydligande: 


