Ansökan om nedsättning av avgift - inkomst
Uppgifter om hushållet
Vårdnadshavare/platsinnehavares namn

Personnr

Adress

Postadress

Telefon bostad

Telefon arbetet

Mobiltelefon

Vårdnadshavares/sammanboendes namn

Personnr

Adress

Postadress

Telefon bostad

Telefon arbetet



Jag/vi är

gifta/sammanboende

Bruttoinkomst, kronor/månad

Mobiltelefon



ensamboende

Platsinnehavare

Vårdnadshavare/sammanboende

Lön och andra ersättningar (även förmåner)
Skattepliktig ersättning från försäkringskassa
(brutto)
Skattepliktig ersättning från
arbetslöshetskassa (brutto)
Övriga inkomster (till exempel familjehemsersättning, pensionsförmån, vårdbidrag)
Summa inkomst
=

=

Inkomsten gäller fr o m (ÅÅ-MM-DD)

Läs mer om hur du fyller i inkomstuppgiften på blankettens baksida.

Jag/vi har tagit del av gällande taxeföreskrifter i Sundsvalls kommun och åtar oss betalningsansvaret för förskoleoch/eller fritidshemsavgifterna

______________________________
Ort och datum

________________________________________________________
Vårdnadshavare/platsinnehavares namnteckning

______________________________
Ort och datum

________________________________________________________
Vårdnadshavare/sammanboendes namnteckning

Blanketten skickas till barn- och utbildningskontoret, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204). 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
Fastställd av Barn- och utbildningskontoret januari 2016

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 är de platsinnehavare
för var sin 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 barnets omsorgsbehov.
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 (även förmåner) före skatte- och andra avdrag.
Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under
bidragsåret (Inkomstskattelagen 1999:1229).
Skattepliktig ersättning från Försäkringskassan
Arbetslöshetsersättning
Pensionsförmåner (inte barnpension)
Vårdbidrag för barn (endast arvodesdel)
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Utbildningsstöd (inte lånemedel)
Utlandsinkomst
Livränta
Familjebidrag vid repetitionsutbildning mm för värnpliktiga

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

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

Fastställd av barn- och utbildningskontoret juni 2015

