Ankomstdatum

INKOMSTUPPGIFT för barnomsorg
förskola.
Barnets för‐ och efternamn

Barnets placering

Personnummer

Barnets för‐ och efternamn

Barnets placering

Personnummer

Barnets för‐ och efternamn

Barnets placering

Personnummer

Då barnets vårdnadshavare är sammanboende, är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar. Med
platsinnehavare avses också familjehemsföräldrar.
Uppgifter om Platsinnehavare 1 = vårdnadshavare (fyller i inkomst på baksidan vid platsinnehavare 1)
För‐ och efternamn

Telefon bostad

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Mobilnummer

Uppgifter om Platsinnehavare 2 = vårdnadshavare (fyller i inkomst på baksidan vid platsinnehavare 2)
För‐ och efternamn

Telefon bostad

Personnummer

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Mobilnummer

Sammanboende/Make/Maka (ej vårdnadshavare) (fyller i inkomst på baksidan vid sammanboende)
För‐ och efternamn

Telefon bostad

Personnummer

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Mobilummer

Civilstånd
Gifta/Sammanboende:

Ensamstående:

Så här görs avgiftsberäkningen
Till grund för beräkningen ligger den totala bruttoinkomsten i hushållet. Med hushåll avses både ensamstående och makar,
som är sammanboende, har eller har haft gemensamt barn och är folkbokförda på samma adress.
Avgiften för en förskoleplats
För förskoleverksamheten uttas avgift enligt Uddevalla kommuns regler om maxtaxa. Högsta avgiftsgrundande inkomsten
är 52 410 kr/månad.

För barn ett: 3% av familjens bruttoinkomst, dock högst 1 572 kr/månad

För barn två: 2% av familjens bruttoinkomst, dock högst 1048 kr/månad

För barn tre: 1% av familjens bruttoinkomst, dock högst 524 kr/månad

För barn fyra: avgiftsfritt
Det yngsta barnet som är placerat inom barnomsorgen räknas som barn nr. ett. Om familjen har barn både i förskola, hos
dagbarnvårdare, i kooperativ förskola och på fritidshem samordnas/reduceras familjens avgifter för dessa.
Var god vänd!

___________________________________________________________________________
Postadress: Box 504, 451 21 Uddevalla
Besöksadress: Mariebergsvägen 8, 451 31 Uddevalla
Mail: info@stenbackeskolan.se
Hemsida: www.stenbackeskolan.se
Bg. 5618 – 3692

Telefon: 0522-333 40
Org. Nr. 858501 – 1904

Avgiften betalas 12 månader/år oavsett ledighet. I samband med barnets första början resp. slut på förskolan betalas avgift
för de dagar som barnet är inskrivet.
Samarbete med andra enskilda verksamheter kan förekomma i samband med lov.
Inkomstförhållande
Två inkomster skall uppges även om den som är sammanboende/make till vårdnadshavaren inte är biologisk förälder till
barnet. Om den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos är ensamstående ska en inkomst uppges.
OBS! Hushållets gemensamma bruttoinkomst är avgiftsgrundande. Till bruttoinkomst hör föräldrarnas, förälder,
sammanboendes eller annan avgiftspliktig persons hela förvärvsinkomst samt följande ersättningar och bidrag:
Inkomst gäller fr o m datum

Inkomst gäller fr o m datum

Inkomst gäller fr o m datum

Bruttoinkomster (inkomst per månad före skatt)

Platsinnehavare 1

Platsinnehavare 2

Sammanboende

Bruttolön inkl. obekväm arbetstid, jour o dyl.
Samt skattepliktiga förmåner som traktamente, bilförmån, rese‐ och
matersättningar etc.1
Inkomst av rörelse/näringsverksamhet 2 (brutto)
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Föräldrapenning/månad (brutto)
vårdnadsbidrag/månad (brutto)
Sjukpenning/sjukbidrag/månad (brutto)
Familjehemsersättning (arvodesdel)/månad (brutto)

Arbetslöshetsersättning/månad (brutto)
Kontant arbetsmarknadsstöd/månad (brutto)
Vårdbidrag för handikappade barn(60% av bruttobeloppet)/månad

Beskattningsbara utbildningsbidrag/månad (brutto)

Beskattningsbara pensionsförmåner (änkepension, livränta)/månad
(brutto)
Övrigt t ex arvoden, avgångsvederlag (brutto)

Summa bruttoinkomster per månad:

Stenbackeskolan förbehåller sig rätten att kontrollera inlämnade inkomstuppgifter. Inlämnade uppgifter kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
Inlämnas inte några uppgifter debiteras högsta avgift. Ändrade inkomstförhållanden skall anmälas på blankett till
Stenbackeskolan.

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är sanningsenliga
Datum
Platsinnehavare 1 underskrift

Platsinnehavare 2 underskrift

Skickas eller lämnas till:
Stenbackeskolan, Box 504, 451 21 Uddevalla
Stenbackeskolan, Mariebergsvägen 8, 452 31 Uddevalla

1

Vid varierande inkomster fastställs avgiften utifrån en genomsnittlig månadsinkomst över de senaste tre månaderna.
av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett skall medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst. Vid nystartat företag uppges den
kalkyl som gjorts med skattemyndigheten. Du som har ett aktiebolag är att betrakta som anställd av aktiebolaget och har lön av förvärvsarbete.
2 Inkomst

