
Uppgifter om räkningsmottagare

INKOMSTANMÄLAN FÖR FÖRSKOLE- 
/SKOLBARNOMSORG

Uppgifter om make/maka/sammanboende/partner

Barn - Placerade

Inkomstuppgifter per månad (före skatt) 

Underskrift

Inkomst
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Betalningsvillkor 
Avgiften betalas tolv (12) månader per år. Ändringar  
som påverkar avgiften ska inlämnas månaden innan 
ändringen ska träda i kraft. 
 
Avgiften betalas innevarande månad och räkningen 
ska vara betald den sista förfallodagen i månaden. 
 
Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta  
motsvarande diskontot med tillägg av åtta  
procentenheter. 
 
Inkassoavgift debiteras (fn 160kr).  
Om barnomsorgsavgiften inte betalas kan det leda  
till att rätten till förskole-/skolbarnomsorgs platsen 
upphör. 
 
OBS! både räkningsmottagare och maka/make/sam-
manboende/partner ska skriva under  
blanketten. 
 
Kommunen medges rätt att kontrollera inkomst med 
arbetsgivare eller Försäkringskassan.  
 
Mer information finns på baksidan! 

Räknings- 
mottagare

Make/maka/samm 
anboende/partner

Lön/arvode, skattepliktiga ersättningar

Uppgiften gäller fr o m, datum Ankomstdatum

Förnamn och efternamn Personnummer

Adress Postnummer

Civilstånd

Ort

Telefon bostad Telefon arbetsplats

Arbetsplats/skola eller liknande

Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn Personnummer Förskola/familjedaghem/skola

Personnummer

Arbetsplats/skola eller liknande
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Förnamn och efternamn Personnummer Förskola/familjedaghem/skola

Förnamn och efternamn

Ort och datum

Namnteckning, räkningsmottagare Namnteckning, maka/make/sammanboende/partner

Personnummer Förskola/familjedaghem/skola

Telefon arbetsplats

Egen företagare, överskott i inkomstlaget  
näringsverksamhet

Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom  
försvaret

Sjukpenning/sjukbidrag

Föräldrapenning

Gift Sammanboende Ensamstående

Utbildningsbidrag som beskattas

Arbetslöshetsersättning

Vårdbidrag (arvodesdel)

Pension (ej barnpension)

Arvodesdel för familjehemsplacerade barn

SUMMA

Jag/vi försäkrar att på blanketten lämnade uppgifter är riktiga. Jag/vi har tagit del av gällande betalningsvillkor, regler och avgiftssänkning.



Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:  
- Barnbidrag 
- Bostadsbidrag 
- Etableringsbidrag 
- Lån/bidragsdel (CSN) 
- Socialbidrag 
- Underhållsstöd

Utdrag ur gällande regler
- Barnomsorg betalas 12 månader om året och redan från första inskolningsdagen. 
- Vårdnadshavaren ansvarar för att korrekt inkomst är meddelad. 
- Uppsägning av plats ska göras minst en månad innan platsen inte längre behövs. 
  Uppsägningen görs via kommunens e-tjänst för barnomsorg alternativt skriftligen.  
  Avgift tas ut under uppsägningstiden. 
- Stickprovkontroller av inkomst sker regelbundet.  

Blanketten skickas till: 
Haninge kommun 
Utbildningsförvaltningen
136 81 Haninge 

Eventuella frågor besvaras av placeringshandläggare, tel 08-606 70 00

Behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgifter sker i syfte att fastställa rätt avgift för förskola/pedagogisk  
omsorg/fritidshem. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning (behandlingen  
är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges  
myndighetsutövning). Uppgifterna bevaras i tio år.

Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på  
haninge.se/personuppgifter. 
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