Inkomstredovisning
Barn
Förnamn, efternamn:

Personnummer:

Förnamn, efternamn:

Personnummer:

Platsinnehavare 1: Vårdnadshavare/familjehemsförälder
Förnamn, efternamn:

Personnummer:

Arbetsgivare/skola:

Telefon mobil:

Telefon arbete:

Platsinnehavare 2: Vårdnadshavare/sambo/familjehemsförälder
Förnamn, efternamn:

Personnummer:

Arbetsgivare/skola:

Telefon mobil:

Hushållets inkomst före skatt per månad

Platsinnehavare 1

Telefon arbete:

Platsinnehavare 2

Maxtaxa
Sätt kryss här om hushållets gemensamma inkomst överstiger 49 280 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

Underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga. Jag är medveten om min skyldighet att anmäla förändringar som kan påverka avgiften.
Platsinnehavare 1:

Datum:

Platsinnehavare 2:

Datum:

Postadress
Box 23
794 21 ORSA

Besöksadress
Kontoret för Lärande
Parkgatan 1

Telefon
0250-55 21 00

E-post
larande@orsa.se

Hemsida
www.orsa.se
Blankett LAR rev 202001

Avgifter för förskola och fritids
Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller på fritids. Din avgift räknas ut utifrån
• den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
• hur många barn som är folkbokförda i ditt hushåll.
Din avgift beräknas i procent på hushållets månadsinkomst före skatt. Avgiften tas ut från första inskolningsdagen
och betalas 12 månader per år. Din faktura kommer månaden efter.
Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda
inkomst före skatt är 49 280 kronor/månad eller mer.

Avgifter 2020
Förskola

•
•
•
•

Barn 1 (yngsta barnet)
Barn 2
Barn 3
Barn 4 och följande

3 % av inkomsten
2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
Ingen avgift

Högst 1478 kronor/månad
Högst 986 kronor/månad
Högst 493 kronor/månad

Barn 1 (yngsta barnet)
Barn 2
Barn 3
Barn 4 och följande

2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
1 % av inkomsten
Ingen avgift

Högst 986 kronor/månad
Högst 493 kronor/månad
Högst 493 kronor/månad

Fritids

•
•
•
•

Inkomst
Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Om du inte lämnar
inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Vi har rätt att göra kontroller mot din inkomst.
Exempel på avgiftsgrundande inkomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lön inklusive ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning m.m.
lön/inkomst från eget företag
föräldrapenning
sjukpenning
arbetslöshetsersättning
pension
livränta
skattepliktigt utbildningsbidrag
sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:
•
•
•
•

försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
bostadsbidrag
barnbidrag
studiemedel (bidrag och lån).

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden
Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst,
det gör du på denna blankett. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring.
Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och påverka
avgiften. Anmälan av ändrade familjeförhållanden gör du på blankett, den finns på www.orsa.se.
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

