
Information om behandling av personuppgifter  

Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att behandla din 

inkomstuppgift. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina 

personuppgifter på barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se  

 

Utgåva 1 2021-03-19 

 

 INKOMSTUPPGIFT FÖR BERÄKNING AV 

 BARNOMSORGSAVGIFT 
 
 

 Inkomstuppgifterna gäller fr o m, ange år och månad 

  

 

Räkningsmottagare 
Namn Personnummer 

  
E-postadress Mobiltelefon Telefon, arbete 

   

Arbetsgivare/skola m.m.  Civilstånd 

  Gift   Sammanboende  Ensamstående 

 

Sammanboende/make/maka 
Namn Personnummer 

  
E-postadress Mobiltelefon Telefon, arbete 

   

Arbetsgivare/skola m.m. 

 
 

Inskrivna barn 
Namn Personnummer Placeringsställe 

   
Namn Personnummer Placeringsställe 

   
Namn Personnummer Placeringsställe 

   
 

Inkomster per månad (Vad räknas som inkomst – se nästa sida) 

Inkomst Räkningsmottagare 
Ange kr/månad  
 

Sambo/make/maka 
Ange kr/månad  

 

Ange inkomst före skatt 
 

 

+ 

 

+ 

 

Saknar inkomst  
 

 

Ja   

 

Ja   

 

Inkomst enligt maxtaxan 
 

 

Ja   

 

Ja   

 

Summa inkomst per månad 
 

 

= 

 

= 

 

Underskrift  

Jag har tagit del av gällande riktlinjer och bestämmelser för barnomsorg i Söderhamns kommun och åtar mig 

betalningsansvaret för barnomsorgsavgiften. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga. 
 

 

 

       

Ort och datum  Räkningsmottagare, namnteckning Namnförtydligande 
 

 

 

       

Räkningsmottagare, adress  Telefon bostad 
 

  

Ifylld blankett skickas till: 

Söderhamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 826 80 Söderhamn 

 

mailto:barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se
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Vad räknas som inkomst?  

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda inkomster före skatt per månad. 

 

Vad menas med hushåll? 

Som hushåll räknas ensamstående, gifta eller sammanboende där en eller båda är vårdnadshavare till 

barnet. 

 

Vilken inkomst ska räknas? 

 Lön 

 Ersättning från Försäkringskassan (sjukersättning, föräldrapenning m.m.) 

 Ersättning från A-kassa 

 Aktivitetsstöd 

 Familjehemsersättning 

 Pensionärsförmåner 

 Inkomst från eget företag 

 

Inkomst som inte räknas 

 Barnbidrag 

 Bostadsbidrag, bostadstillägg 

 Underhållsbidrag, underhållsstöd 

 Socialbidrag 

 Barnpension 

 Vårdbidrag till handikappat barn 

 Invaliditetsersättning 

 Studiemedel (bidrag och lån) 
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