
Inkomstredovisning 

Postadress Besöksadress Telefon 
Box 23 Kommunhuset 0250-55 21 00 

E-post 
orsa.kommun@orsa.se 

794 21 Orsa Parkgatan 1 

Webbplats 
www.orsa.se 
Blankett LAR rev 20221230 

Barn 
Förnamn Efternamn Personnummer

Platsinnehavare 1: Vårdnadshavare eller familjehemsförälder 
Förnamn Efternamn Personnummer 

E-postadress Mobilnummer 

Sysselsättning och omfattning Arbetsgivare/skola och telefonnummer 

Arbetar Studerar Arbetslös Föräldraledig Sjukskriven 

% % % % % 

Platsinnehavare 2: Vårdnadshavare, sambo eller familjehemsförälder 

Förnamn Efternamn Personnummer 

E-postadress Mobilnummer 

Arbetsgivare/skola och telefonnummer Sysselsättning och omfattning 

Arbetar Studerar Arbetslös Föräldraledig Sjukskriven 

%  %  %  %  %  

Inkomster 

Hushållets inkomst före skatt per månad Platsinnehavare 1 Platsinnehavare 2 

 Maxtaxa 

Sätt kryss här om hushållets gemensamma inkomst överstiger 54 830 kr/månad före skatt. 
Då behöver du inte lämna inkomstuppgift nedanför. Vi kommer inte att göra stickprovskontroller av din rapporterade inkomst. 

Lön inklusive ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning m.m. 

Föräldrapenning + + 

Sjukpenning + + 

Arbetslöshetsersättning + + 

Pension + + 

Sjukbidrag + + 

Livränta + + 

Övriga inkomster + + 

Summa inkomst före skatt per månad = = 

Ny inkomst gäller från och med 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga. Jag är medveten om min skyldighet att anmäla förändringar som kan påverka avgiften. 

Underskrift vårdnadshavare 1 Datum 

Underskrift vårdnadshavare 2/Sambo Datum 



Postadress Besöksadress Telefon 
Box 23 Kommunhuset 0250-55 21 00 

E-post 
orsa.kommun@orsa.se 

794 21 Orsa Parkgatan 1 

Webbplats 
www.orsa.se 
Blankett LAR rev 20221230 

Information om behandling av personuppgifter 

Orsa kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens 
verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och 
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras 
till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens 
dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se 

Fyll i sidan 1 och skriv ut blanketten. Underteckna och skicka den till:
Orsa kommun
Box 23
794 21 Orsa
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