INKOMSTFÖRFRÅGAN

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Barn- och utbildning
Blanketten skall skickas/lämnas till :

Övertorneå kommun
Barn- och utbildning
957 85 Övertorneå

Inkomstuppgifter. Gäller fr o m:
Ändrade familjeförhållanden
Uppgifter om räkningsmottagare
För- och efternamn
Gatuadress

Personnummer

Telefon bostad

Postnummer och adress

Telefon arbetet

Arbetsplats/Läroanstalt

Arbetslös

Föräldraledig

Make/maka/sammanboende
För- och efternamn

Personnummer

Telefon arbete

Arbetsplats/Läroanstalt

Arbetslös

Föräldraledig

Uppgifter om placerade barn
För- och efternamn, Barn 1

Personnummer

Avdelning

För- och efternamn, Barn 2

Personnummer

Avdelning

För- och efternamn, Barn 3

Personnummer

Avdelning

För- och efternamn, Barn 4

Personnummer

Avdelning

Inkomst (kr/mån)
Vårdnadshavare
Lön före skatt
Bidrag och ersättningar som beskattas, se nästa
sida
SUMMA =
Ifylles endast vid ändrade familjeförhållanden
Sambo, fr o m datum
Sambo, personnummer

Vårdnadshavare/sambo

=
Ensamstående, fr o m datum

Härmed försäkras att de av mig lämnade uppgifterna är sanningsenliga
Ort och datum
Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift

En gång per år skickas denna blankett till alla barn i kommunens barnomsorg. Denna blankett skall
fyllas i och skickas tillbaka oavsett om inkomst ändrats eller inte.
I och med att Ni anmäler Ert barn till Övertorneå kommuns barnomsorg, kommer Era inlämnade
uppgifter att dataregistreras. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har varje registrerad rätt, att efter
skriftlig ansökan, erhålla besked om uppgifter som rör den sökande. Räkningsmottagare som ej
inlämnat aktuell inkomstuppgift kommer att debiteras högsta avgift som idag beräknas på
bruttoinkomsten, 46 080 kr per månad.

Information till blanketten ”Inkomstförfrågan”

Avgiftsgrundande inkomst
För gifta/sammanboende räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om
barnet/barnen är gemensamma eller inte. I de fall ett barns föräldrar har gemensam
vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrar har behov av
barnomsorg för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två
fakturor kan därmed utgå för ett barn men summan får ej överstiga maxbelopp för ett
barn.
Som avgiftsgrundande inkomst räknas:
 Bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar i anslutning till anställning
 Föräldrapenning
 Arbetslöshetsersättning
 Aktivitetsstöd
 Sjukpenning
 Sjukersättning/aktivitetsersättning
 Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 Pension (ej barnpension)
 Livränta (vissa undantag finns)
 Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter skall
inte tas med)
 Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 Familjebidrag i form av familjepenning
 Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m m
I fråga om näringsverksamhet är det den inkomst av aktiv och/eller passiv
näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som skall
medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.
Som inkomst räknas inte:
 Barnbidrag
 Bostadsbidrag
 Studiemedel
 Underhållsbidrag
 Socialbidrag

