
    

     

     
Barn och utbildning         

 

Barn och utbildning, mars 2022 

Inkomstuppgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

Uppgifter om hushållet 

Platsinnehavares för- och efternamn (vuxen 1) Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Adress Postadress 

Telefon E-post 

Sysselsättning 
 arbete  studier  arbetssökande  föräldraledig  annat, ange vad: 

Sammanboende/make/maka/partners för- och efternamn (vuxen 2) Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Adress Postadress 

Telefon E-post 

Sysselsättning 
 arbete  studier  arbetssökande  föräldraledig  annat, ange vad: 

Jag/vi är   gifta/sammanboende  ensamboende  familjehem 

 

Skattepliktig ersättning från försäkringskassan   

Skattepliktig ersättning från arbetslöshetskassa   

Övriga inkomster, ange typ:   

Inkomsten gäller från och med (ÅÅ-MM-DD):   

 
 
 
 ____________________________________________   ______________________________________________  
Ort och datum Underskrift platsinnehavare  
 

 
 ____________________________________________   ______________________________________________  
Ort och datum Underskrift sammanboende/make/maka/partner 
 

Skicka blanketten till Barn – och utbildningskontoret, Sundsvalls kommun, 851 81 Sundsvall 

 

Bruttoinkomst, kronor/månad (före skatt) Vuxen 1 Vuxen 2 

Jag saknar helt skattepliktig inkomst   

Jag avstår från att ange inkomst, avgift debiteras enligt maxtaxa   

Lön och andra ersättning   

Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet   



 

 

 

 

 

Platsinnehavare 
• Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare som ansökt om och tackat ja till plats. 

• Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har omsorgsbehov för barnet ska de göra 

varsin ansökan och vara platsinnehavare för varsin plats, så kallad delad plats.  

• När barn är placerade i familjehem (jämlikt socialtjänstlagen) är familjehemsförälder 

platsinnehavare. 
 

Hushåll 
Som hushåll räknas: 

• Ensamboende 

• Makar/registrerat partnerskap 

• Sammanboende med gemensamma eller inte gemensamma barn 

 

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomster och den omfattning som är registrerad.  

 
När platsinnehavarna är folkbokförda på olika adresser får den sammanlagda avgiften inte 

överstiga maxtaxebeloppet. 
 

Avgiftsgrundande inkomst 
Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets gemensamma månadsinkomster före skatt (brutto) t ex: 

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning. 

• Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. 

• Skattepliktig ersättning från Försäkringskassan (föräldrapenning/sjukpenning/sjukbidrag/sjukersättning) 

• Vårdbidrag 

• Utbildningsbidrag (ej CSN) 

• Aktivitetsstöd 

• Aktivitetsersättning 

• Arbetslöshetsersättning (a-kassa) 

• Pension (ej barnpension) 

• Livränta 

• Familjehemsföräldrars arvodeersättning.  
 

Följande inkomster räknas inte in när avgift bestäms: 
• Barnbidrag och flerbarnstillägg 

• Studiebidrag 

• Bostadstillägg 

• Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten 

• Egen inkomst eller studiemedel för hemmavarande barn under 16 år 

• Underhållsstöd 

• Etableringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning 

 

Inkomstuppgift ska lämnas: 
• När barnet får plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 

• På begäran av kommunen 

• När hushållets inkomster ändras 

• När hushållets sammansättning ändras 

 

Rättning av avgift 

Avvikelser justeras på faktura för nästkommande månad. Avgift som är felaktig för att kommunen saknar 

korrekt underlag för beräkning (hushållets sammansättning, inkomst och barnets vistelsetid), rättas 

retroaktivt i enlighet med sedvanlig preskriptionstid. 
 

Kommunen har rätt att kontrollera inlämnade uppgifter hos arbetsgivare och myndigheter. 



 

 

 

 

 

 

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)  

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus 

medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i enlighet med 

dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt intresse. Informationen lagras och 

bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. 

Dataskyddsombudet når du via kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller 

personuppgiftslagen, för mer information se www.sundsvall.se 


