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Inkomstförfrågan barnomsorg
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att kunna besluta om rätt barnomsorgsavgift i enlighet med skollagen 8 kap. 16 §. Staden kommer att gallra dina
uppgifter efter 3 år.

Ändring av avgift sker tidigast den 1:a nästkommande debiteringsmånad
Ändrade inkomstuppgiften gäller från och med, datum

Uppgifter om räkningsmottagare
Namn

Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

E-postadress

Arbetsgivare/skola

Civilstånd

☐ Gift

☐ Sambo

☐ Ensamstående

Sammanboende
Namn

Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

E-postadress

Arbetsgivare/skola

Uppgifter om placerade barn
Efternamn

Förnamn

Personnr

Räkningsmottagare, kronor/månad

Sammanboende, kronor/månad

Lön före skatt

+

+

Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning

+

+

Vårdbidrag (arvodesdelen)

+

+

Pensionsförmåner (ej barnpension)

+

+

Övriga inkomster (se omstående sida)

+

+

+

+
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Inkomst, se sidan 2
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Underskrift – jag har tagit del av gällande bestämmelser, se sidan 2.
Datum

Datum

Räkningsmottagare, underskrift

Sammanboende, underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Blanketten skickas till
Sundbybergs stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
172 92 Sundbyberg

Bestämmelser
•

För sammanboende och gifta räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande oberoende om barnet/barnen är
gemensamma eller inte.

•

Avgift tas ut enligt fastställd taxa.

•

Vid utebliven betalning kommer inkassoavgift och dröjsmålsränta att tas ut. Efter två obetalda räkningar upphör
rätten till platsen.

•

Vid förändrad inkomst ändras avgiften månaden efter att inkomständringen inkommit till barn- och
utbildningsförvaltningen.

•

Jag försäkrar att på blanketten lämnade uppgifter är riktiga. Jag är medveten om min skyldighet att omedelbart
anmäla sådana förändringar som kan påverka avgiften.

•

Då jag inte önskar behålla platsen längre ska jag göra en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är två månader

Detta räknas som inkomst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Pension (ej barnpension)
Livränta (vissa undantag finns)
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm.

Detta räknas ej som inkomst
•
•
•
•
•

Bostadsbidrag.
Barnbidrag.
Socialbidrag.
Underhållsbidrag/stöd.
Studiemedel (bidragsdelen)

