Skol- och fritidsförvaltningen

INKOMSTFÖRFRÅGAN
för beräkning av barnomsorgsavgift

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras i vårt datasystem och
användas för ärendets hantering, vilket även inkluderar avgifts- och kravhantering.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för
skriftigt besked om detta till: Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen, 251 89 Helsingborg

Barnets placering

VÅRDNADSHAVARE/SAMBO/MAKE/MAKA/PARTNER
Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon bostad

Postadress

Civilstånd

Arbetsplats

Yrke

Telefon arbetsplats

VÅRDNADSHAVARE/SAMBO/MAKA/MAKE/PARTNER
Efternamn och förnamn

Personnummer

Arbetsplats

Har gemensamt barn med
räkningsmottagaren

Yrke

Telefon arbetsplats

Ja

Nej

UPPGIFTER OM BARN SOM HAR BARNOMSORG
Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

INKOMSTER I KRONOR/MÅNAD

Gäller från och med:

Lön före skatt inkl ob-tillägg och semesterersättning

Kvinnan per månad

Mannen per månad

Arbetslöshetsersättning
Pensionsförmåner
Övriga inkomster (se omstående sida)

AVDRAG för underhållsskyldighet
SUMMA (inkomster minus avdrag)

DATUM OCH UNDERSKRIFTER AV OVANSTÅENDE
Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är korrekta:

Postadress
Helsingborgs stad
Skol- och fritidsförvaltningen
251 89 HELSINGBORG
Senast uppdaterad: 090921

Besöksadress
Östra allén 16

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är korrekta:

Telefon
042 – 10 78 19
042 – 10 64 80

INKOMSTUPPGIFT
skall lämnas

FÖLJANDE BIDRAG HÖR INTE TILL
AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST

innan barn placeras i barnomsorgen
* efter begäran från staden
* alltid och omedelbart när familjens
inkomst förändras.
* vid begäran om tillfällig avgiftssänkning

*
*
*
*
*
*

underhållsbidrag/bidragsförskott
studiebidrag och/eller studielån (CSN)
allmänt barnbidrag
statligt studiebidrag i form av förlängt barnbidrag
och studiehjälp
handikappersättning
bostadsbidrag

Inkomständring under kortare period än 1 månad
påverkar inte avgiften.

Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid behov bl a
genom lokala skattemyndigheten. Felaktigt uppgiven
inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om
förändring medför att rätt avgift fastställs retroaktivt.
Lämnas inte uppgifter så att avgift kan fastställas,
debiteras högsta avgift i taxesystemet.
Förälder/vårdnadshavare har skyldighet att anmäla
förändringar som påverkar avgiften samt att kontrollera
att rätt avgift betalas så att efterdebiteringar undviks.

Från avgiftsgrundande inkomst får dras av
underhållsbidrag som skall betalas enligt avtal eller
dom.
Nedsättning av eller befrielse från avgift kan beviljas
om särskilda skäl föreligger. Ansökan härom göres hos
handläggaren.

BARNOMSORGSAVGIFTEN
är lika stor varje månad, även om barnet är
frånvarande.

AVGIFTSBERÄKNING
Avgift betalas för årets samtliga månader
sker med hänsyn till familjens inkomst och antal barn i
familjen. Beräkning sker på familjens sammanlagda
bruttoinkomst d v s inkomst före skatt.

TILL GRUND FÖR AVGIFTSBERÄKNING LIGGER
FÖLJANDE:

För sammanboende par, som ej har gemensamt barn,
beräknas avgiften efter förälderns bruttoinkomst plus ett
skäligt belopp som kommunstyrelsen årligen fastställer.

Avgift för barn i förskoleverksamheten är:

ÖVRIGA INKOMSTER

barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1.260 kr/mån
barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 840 kr/mån
barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 420 kr/mån
barn nr 4: ingen avgift

TILL AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST RÄKNAS
OCKSÅ FÖLJANDE:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

sjukpenning/föräldrapenning (brutto)
aktivitetsstöd (utbildningsbidrag) (brutto)
kontant arbetsmarknadsstöd (KAS)
vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen)
livränta
statligt studiestöd, särskilt studiestöd och
särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel)
arvode för vård av barn i familjehem
familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning
pension (ej barnpension)
sjukbidrag
skattepliktiga naturaförmåner

Avgift för barn i skolbarnomsorg är:
barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 840 kr/mån
barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 420 kr/mån
barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 420 kr/mån
barn nr 4: ingen avgift
Hushållets barn räknas samman för att få fram första,
andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som
första barn.

UPPSÄGNING
av barnomsorgsplats skall göras skriftligt så snart man
inte längre behöver platsen. Under uppsägningstiden
som är 1 månad, betalas avgift.
AVSTÄNGNING
Kommunen har rätt att säga upp platsen om avgift,
trots påminnelse, inte betalas. Familjens barn kan ej
beredas ny plats inom barnomsorgen, om tidigare
uppkommen skuld kvarstår.
0311

Senast uppdaterad: 090921

