
     INKOMSTUPPGIFT Gäller from: _____________ 

 

Räkningsmottagare    
Namn: Personnummer:  

 
Adress: Postadress:  

 
Telefon bostad: Telefon arbete: Telefon mobil:  

 
Arbetsgivare:  

 

Make/maka/sambo/reg partnerskap    
Namn: Personnummer:  

 
Arbetsgivare: Telefon arbete: Telefon mobil:  

 

Uppgifter om placerade barn     
Barnets namn Personnummer  

  
Barnets namn Personnummer   

  
    

Inkomst    
Hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt är  
45 390  
kr eller mer (maxtaxa) 

 

  
     

Ifylles om hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt är mindre än 45 390 kr  
Skattepliktiga inkomster och ersättningar per månad 
före skatt 

Räkningsmottagare Make/maka/sambo/partner 

 
Inkomst av tjänst (inkl. OB-ers, traktamenten och andra 
skattepliktiga ersättningar) 

+ + 

 
Föräldrapenning/sjukpenning/sjukbidrag + +  

 
Pensionsförmåner + +  

 
Arbetslöshetsersättning/kontat 
arbetsmarknadsstöd/aktivitetsstöd 

+ + 

 
Övriga skattepliktiga inkomster + +  
(ex familjehemsersättning, vårdbidrag för handikappat barn) 

 
Månadsinkomst före skatt per person = =  

 

Underskrift    

Jag försäkrar att de på blanketten lämnade uppgifter är riktiga. Jag är medveten om min skyldighet att omedelbart 
anmäla sådana förändringar som kan påverka avgiften och godkänner att mina inkomstuppgifter kan komma att 
kontrolleras hos arbetsgivare och myndigheter. 
  
Ort och datum    

   
Namnteckning, räkningsmottagare Namnteckning make/maka/sambo/partner 

 

    
Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen 

   



 
 
 
 
Avgiftsgrundande inkomst 
Hushållets gemensamma ekonomiska förhållande ligger till grund för avgiften, vare 
sig man är gifta, sammanboende (med eller utan gemensamma barn), 
ensamstående eller har reg. partnerskap. Den avgiftsgrundande inkomsten är 
hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.  
 
Vad räknas som inkomst? 
Alla skattepliktig inkomster ligger till grund för avgiften t ex: 

• Inkomst av tjänst eller uttag från eget företag 

• Sjukpenning 

• Föräldrapenning 

• Arbetslöshetsersättning 

• Arvode 

• Familjehemsersättning (arvodesdelen) 

• Bilförmån 

• Avgångsvederlag 
 
Som inkomst räknas inte: 

• Allmänt eller förlängt barnbidrag 

• Studiemedel  

• Studielån 

• Underhållsbidrag/stöd 

• Socialbidrag 

• Bostadsbidrag 

• Vårdbidrag för handikappat barn (ej beskattningsbar del) 
 
Om inkomstuppgift inte lämnas 
Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras avgift efter högsta inkomstklass (45 390:-). 
 
Äktenskapsskillnad/upplöst samboförhållande 
Vid äktenskapsskillnad/upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med 
det datum man är folkbokförda på skilda adresser.  
 
Ifylld inkomstuppgift lämnas till avdelningens föreståndare eller skickas till: 
Fria Förskolan Framtiden 
Box 55 
828 21  EDSBYN 
 
Om ni har några frågor kontakta Erika Thalén 0271-22400 eller 
kontakt@framtiden.be 
 
 


