ORSA KOMMUN

INKOMSTREDOVISNING

Verksamhetsområde Lärande

Barn i förskola/fritidshem

Personnummer:

Med platsinnehavare avses vårdnadshavare/familjehemsförälder som sammanbor med barnet.
Platsinnehavare 1:
Personnummer:
Arbetsgivare:

Telefon bostad:

Telefon arbete:

Då barnets vårdnadshavare är sammanboende är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar.
Platsinnehavare 2/Sambo/Make/Maka:
Personnummer:
Arbetsgivare:

Telefon bostad:

Telefon arbete:

Sätt kryss här om Sambo/Make/Maka inte är vårdnadshavare till barnet, men redovisa inkomsten nedan.

OBS! Sätt kryss här om hushållets gemensamma bruttoinkomst överstiger 47 490 kr/månad. Inkomstuppgift behöver
då inte lämnas nedanför. Platsinnehavare ansvarar själv för att rapportera eventuell sänkning av inkomst.
Hushållet kommer ej omfattas av stickprovskontroller av rapporterad/taxerad inkomst.

Avgiftsgrundande uppgifter (bruttoinkomst per månad)

Platsinnehavare 1 Platsinnehavare 2

Inkomst före skatt per månad samt värdet av skattepliktiga förmåner
(se baksida)
Skattepliktig ersättning från försäkringskassa och arbetslöshetskassa

+

+

Pensionsförmåner och livränta (den skattepliktiga delen)

+

+

Vårdbidrag för handikappade barn (60 % av arvodet)

+

+

Vårdnadsbidrag (arvodesdelen)

+

+

Familjehemsersättning (arvodesdelen)

+

+

Vuxenstudiebidrag, särskilt utbildningsbidrag, SVUX, SVUXA m.fl.

+

+

Utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning

+

+

Bidragsförskott (ej underhållsbidrag)

+

+

Övriga inkomster (se baksida)

+

+

Eventuella avdrag (se baksida)

-

-

=

=

Summa bruttoinkomst (före skatt) per månad i kronor
Ny inkomst gäller fr.o.m.
Jag/vi intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga
Orsa den

/

20 ___

Platsinnehavare 1

Platsinnehavare 2

______________________________

___________________________________

Skickas till nedanstående adress inom 10 dagar.
Postadress
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress
Kontoret för Lärande
Parkgatan 1

Telefon
0250-55 22 11

Fax
0250-55 22 69

E-post
larande@orsa.se
Blankett rev 201901

Avgiftsgrundande inkomst
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget
tjänst, överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen samt skattepliktiga
transfereringar. Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund
för avgiftssättningen. Reglerna om vad som ska hänföras till inkomst av tjänst och näringsverksamhet
finns i inkomstskattelagen.
För arbete utomlands gäller att så länge det råder hushållsgemenskap räknas inkomster för arbete
utomlands med i avgiftsunderlaget.
Ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning i Sverige och utomlands
(inkl. timlön, ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning, provision m.m.)
Bilförmån (den del av lönen som vederbörande avstått pga. tjänstebil)
Skattepliktiga naturaförmåner
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm.
Föräldrapenning överstigande garantinivå
Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS)
Strejkersättning
Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpenning och stimulansbidrag
Vuxenstudiebidrag, särskilt utbildningsbidrag, SVUX, SVUXA m.fl.
Vårdbidrag för handikappade barn (60% av beloppet)
Pensionsförmåner (barnpension upp till 16 år)
Livränta (den skattepliktiga delen)
Kostnadsersättningar som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning, traktamente)
Bidragsförskott (den skattepliktiga delen)
Familjehemsersättning(arvodesdelen)

Till inkomstgrundande inkomst räknas inte
• Allmänt barnbidrag
• Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
• Föräldrapenning motsvarande garantinivån
• Statligt och statskommunalt bostadsbidrag till barnfamiljer
• Invaliditetsersättning
• Vårdbidrag från landstinget
• Kommunalt bostadstillägg för handikappade
• Underhållsbidrag
• Introduktionsersättning
• Socialbidrag
• Studie- och rekryteringsbidrag samt studielån CSN
Individuell prövning kan företas för att fastställa inkomsten. Sådan prövning kan erfordras vid förhållanden
där den framräknade avgiftsgrundande inkomsten inte kan anses svara mot hushållets faktiska
betalningsförmåga.
Kommunen har rätt att jämföra uppgiven bruttoinkomst/familjeförhållanden/arbetstider med andra
myndigheter och arbetsgivare.
Avdrag för underhåll medges inte. Om familjehemsbarn är placerat i förskola eller fritidshem ska
familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive arvodesdelen utgöra grunden för avgiften.
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

