
 

 

Inkomstblankett 
för plats i kommunens förskolor och 
fritidshem 
 

 
Hushållets uppgifter om vårdnadshavare och sammanboende. 
Jag är vårdnadshavare till barnet   Jag är inte vårdnadshavare till barnet   
Namn 
 
 

Personnummer Arbetstelefon eller mobiltelefon 

Jag är vårdnadshavare till barnet   Jag är inte vårdnadshavare till barnet   
Namn 
 
 

Personnummer Arbetstelefon eller mobiltelefon 

 
Adress 
 
 

Postadress Hemtelefon 

Sätt ett kryss i rutan om ni vill betala avgiften med autogiro   
Vi betalar redan avgiften med autogiro  
Inkomster 
Avgiften grundas procentuellt på hushållets sammanlagda inkomst före skatteavdrag. 
Observera att vi vill veta månadsinkomsten, 

 
Lön och andra ersättningar i anslutning 
till anställning 
Föräldrapenning från Försäkringskassan 
Sjukpenning eller sjukbidrag från 
Försäkringskassan 
Livränta 
Arbetslöshetsersättning från 
Arbetslöshetskassan 
Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen 
Pensionsförmåner (ej barnpensioner) 
Vårdbidrag för barn till den del det utgör 
arvode. 
För familjehem räknas endast 
arvodesersättning 
 
Sammanlagd inkomst per månad 

 
 
+_________________________ 
 
+_________________________ 
 
+_________________________ 
 
+_________________________ 
 
+_________________________ 
 
+________________________ 
 
+_________________________ 
 
+__________________________ 
 
+__________________________ 
 
 
 
=__________________________ 

 
 
+_______________________ 
 
+_______________________ 
 
+_______________________ 
 
+_______________________ 
 
+_______________________ 
 
+_______________________ 
 
+_______________________ 
 
+ _______________________ 

 
+________________________ 
 
 
 
=_________________________ 

Härmed försäkras att de lämnade 
inkomsterna är riktiga. 
 

Datum 

 

Datum 

Namnunderskrift 

 

 

Namnunderskrift 

 
Inkomstuppgiften gäller från och med ___________________________________
  

 
 
 
 



 
 
Taxan är antagen av Kommunfullmäktige och gäller från och med  
2006-03-27 

 

Kommunens utgångspunkt för beräkning av taxa grundar sig på hushållets 
avgiftsgrundande inkomst. 
 
Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, som inte är sammanboende och 
barnet/barnens vistas hos båda vårdnadshavarna och båda har behov av 
förskola,fritidshem ska var och en ange hur stor del av placeringen som de har behov 
av. I dessa fall anses båda vårdnadshavarna som platsinnehavare (anges på 
köansökan). Vårdnadshavarna betalar avgift för sin del av platsen utifrån hushållets 
inkomster. Taxans maximala avgift per barn samordnas mellan båda hushållen. 
 
 

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomst före 
skatteavdrag enligt följande: 

 Lön och andra ersättningar i anslutning till anställningen. 

 Föräldrapenning från Försäkringskassan 

 Sjukpenning eller sjukbidrag från Försäkringskassan. 

 Livränta. 

 Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan. 

 Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. 

 Pensionsförmåner (Ej barnpensioner) 

 Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode. 

 För familjehem räknas endast arvodesersättning. 
 
 

Avgiften tas ut tolv månader per år. 
 
Avgiften beräknas per månad och betalas i slutet av varje månad. 

 

Vid inkomständring ändras avgiften, när ny inkomstuppgift inkommit till Barn och 
Utbildning. 
 
Om hushållets inkomster före skatt understiger 7000 kronor per månad debiteras 
ingen avgift.  
 
 
 
 

Kontakta Piteå kommun om du vill du ha ytterligare information:  
 
Teija Engström 0911-69 60 00, barnplacering@pitea.se  
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