Blanketten skickas till:
Sollentuna kommun
Utbildningskontoret
191 86 Sollentuna

Inkomstuppgifter barnomsorg
Du/ni måste lämna in blankett:
För att rätt barnomsorgsavgift ska kunna betalas ut behöver ni lämna in blanketten om sammanlagd bruttoinkomst
till hushållet per månad.
Sollentuna kommun använder sig av maxtaxa. Det innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.
Mer information om maxtaxan finns Skolverkets hemsida

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/forskola-pedagogisk-omsorg-fritidshem/maxtaxa
Uppgifter om vårdnadshavare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnr

Ort

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobilnummer

E-postadress

Arbetsgivare/Utbildningssamordnare

Make/maka/sammanboende
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobilnummer

E-postadress

Arbetsgivare/Utbildningssamordnare

Uppgifter om placerade barn
Namn (förnamn, efternamn)

Personnummer

Placering (förskola/familjedaghem/skola)

Barn 1
Barn 2
Barn 3

Besök

Turebergshuset
Turebergs torg 1

Postadress

191 86 Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Internet

www.sollentuna.se

Inkomstuppgifter före skatt (se nedan vad som mer räknas som inkomst. OBS! Fyll i båda kolumnerna)
Bruttoinkomst per månad*

Vårdnadshavare, kr/mån

Maka/make/sambo

Lön och andra ersättningar i
anslutning till anställning

+

+

Föräldrapenning

+

+

Sjukpenning

+

+

Pension

+

+

Arbetslöshetsersättning

+

+

Övriga inkomster enligt specifikation
på blankettens sista sida

+

+

* Beräknad bruttoårsinkomst delad med 12 månader = bruttoinkomst per månad
Om bruttoinkomst inte lämnas gäller automatisk maxtaxa. Ni ansvarar själva över att rätt bruttoinkomst har
registrerats och är aktuell.
Vill du lämna ytterligare upplysningar? Använd nästa sida.
Vad räknas mer som inkomst?
Markera det inkomstslag som avses och för in beloppet ovan under ”Övriga inkomster enligt specifikation

Den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett.
Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
Familjebidrag i form av familjepenning.
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga.
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning (OBS gäller ej studiebidrag från CSN).
Inkomst av tjänstgöring utomlands.

Övriga upplysningar

Avgift betalas alltid av vårdnadshavare bosatt i Sollentuna kommun. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras
av kommunen. För mer information, se tillämpningsanvisningarna till barnomsorgstaxan.
De finns att läsa på www.sollentuna.se. Där finns också denna blankett för utskrift, se länk nedan:
www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn--utbildning/Blanketter-for-verksamhet-och-foraldrar.
Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du lämnar i samband med denna blankett om
inkomstuppgifter barnomsorg i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska
dataskyddslagstiftningen. Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du
framföra klagomål på behandlingen av dina/era personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Mer
information finns på www.sollentuna.se/gdpr.
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat på blanketten är riktiga.
Jag är medveten om min skyldighet att omedelbart anmäla förändringar (ändrad inkomst eller ändrade
familjeförhållanden) som kan påverka avgiften.

UN-190503-EG

Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning

Make/maka/sambo, namnteckning

Inkomstuppgifterna gäller fr. o m

Inkomstuppgifterna gäller fr. o m

