INKOMSTREDOVISNING FÖR HUSHÅLL
Förskoleverksamhet/Skolbarnomsorg
Personuppgifter
Personnummer*

Vårdnadshavare*

Telefon bostad*

Telefon dag + mobil*

Personnummer*

Vårdnadshavare (make, maka, sammanboende, partner)*

Telefon bostad*

Telefon dag + mobil*

Postnummer*

Ort*

Adress*
Avgiften skall gälla för barn:
personnummer* _____________________________

personnummer* _______________________________

personnummer* _____________________________

personnummer* _______________________________

 Är ensamstående (markera med X)

 Syskon har barnomsorg i kommunal regi (markera med X)

Högsta avgift utgår om inkomstuppgift inte har inkommit kalendermånaden innan placeringsdatum. Lämnas inte begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift enligt gällande taxa.
 Jag/vi accepterar högsta avgift

INKOMSTREDOVISNING: skattepliktiga bruttoinkomster
SEK per månad

Vårdnadshavare
make, maka,
sammanboende,
partner

Vårdnadshavare

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet
Studiemedel från CSN (markera med x i rutan)
Pension (ej barnpension)
Livränta
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn, skattepliktig del
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Aktivitetsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning (vid militär grundutbildning)
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
Familjehemsföräldrars skattepliktiga arvodesersättning
INKOMSTEN GÄLLER FR O M

ÅR _____________

MÅNAD __________

SUMMA:

SUMMA:

Genom att skriva under försäkrar jag/vi att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga, samt
förbinder mig att så snart någon förändring av ovanstående uppgifter inträffar, att skriftligen meddela
detta till Kommundelsförvaltningen där barnet/barnen är placerade.

Underskrift vårdnadshavare*

Underskrift vårdnadshavare*

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Blanketten skickas till
Ann-Kristin Ek
Mariebergsskolan
Rådjursvägen 129
906 43 Umeå

Vid frågor kontakta
Placeringsassistent 090-16 10 00
placeringsassistent@umea.se
Vad är hushåll?
Utgångspunkt för avgiftsberäkning är inkomsten i det hushåll, som barnen/barnet tillhör.
Med hushåll avses ensamstående och makar.
Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans
och är folkbokförda på samma adress.
Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och
är folkbokförda på samma adress.
Information om skolans dataregister
Enligt personuppgiftslagen (PUL) skall den som för personregister informera de som registreras.
Skolstyrelsen registrerar personuppgifter om barn, elever och föräldrar.
Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsuppgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor,
betyg m.m. Exempel på personuppgifter är: personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj,
civilstånd, språkval, betyg m.m. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

