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Inkomstuppgift – barnomsorg
Gäller från och med, datum (ifylles alltid)

Räkningsmottagare
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon, bostad (även riktnummer)

Telefon, arbetet (även riktnummer)

Arbetsplats/skola

E-post

Make/maka/sammanboende
Namn

Mobiltelefon

Personnummer

Telefon, arbetet (även riktnummer)

Mobiltelefon

Arbetsplats/skola

E-post

Platsinnehavare med annan adress än ovan
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Uppgifter om placerade barn (även enskild verksamhet/föräldrakooperativ)
Namn, efternamn och förnamn

Personnummer

Placeringsställe

Namn, efternamn och förnamn

Personnummer

Placeringsställe

Namn, efternamn och förnamn

Personnummer

Placeringsställe

Inkomst
+

Bruttoinkomst
Förmåner
Bidrag
Ersättningar
Kontant arbetsmarknadsstöd
Inkomst av näringsverksamhet
Summa

Räkningsmottagare
kronor/månad

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

0 kr

Maka/make/sambo
kronor/månad

=

0 kr

Underskrift

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser.
Ort och datum
Räkningsmottagare, namnteckning

Make/maka/sammanboende, namnteckning

Inlämnade uppgifter kan komma att jämföras med uppgift från arbetsgivare, försäkringskassa eller annan myndighet
Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunhuset

614 80 Söderköping

Storängsallén 20

0121-181 00 vxl

barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

5921-5103 bg

www.soderkoping.se

212000-0464 org nr

Sidan 2 av 2

Platsinnehavare:

den eller de vårdnadshavare som får en plats är att betrakta som platsinnehavare.

Inkomstuppgift ska lämnas
•
•
•

Innan platsen tas i anspråk
Då familjens inkomst ändras
Efter begäran från kommunen

Avgiftspliktiga personer

Barnomsorgstaxan gäller för ensamstående och gifta föräldrar. Som gifta jämställs i avgiftshänseende sammanboende med gemensamt hushåll
oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Föräldrar är skyldiga att lämna uppgift om sammanboendes ekonomiska förhållanden som
underlag för avgiftssättningen.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt överskott i näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen.
Nedan följer några exempel på skattepliktiga inkomster. Om du är osäker på om inkomst ska räknas med eller ej kontaktas respektive
områdesexpedition.

Vad räknas som inkomst
Bruttoinkomst
Lön, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner. Inkomst av utlandstjänst jämställs med inkomst i Sverige.
Förmåner
Alla beskattningsbara förmåner såsom traktamente, bilförmån, reseersättning, matersättning m.m.
Bidrag
Utbildningsbidrag, vårdbidrag (beskattningsbar del)
Ersättningar
Sjukpenning, föräldrapenning, livränta, olika ersättningar vid arbetslöshet, dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom försvaret,
familjehemsersättning (arvodesdel)
Näringsverksamhet
Eftersom det föreligger stora svårigheter att fastställa en inkomst av näringsverksamhet så utgör inkomstunderlaget till preliminär skatt
innevarande år, underlag för avgiftens fastställande.

Inkomsten varierar

Om inkomsten varierar regelmässigt mellan månaderna bör en genomsnittsberäkning per halvår göras.
Som inkomst räknas inte
Barnbidrag, bostadsbidrag, vårdnadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studiemedel, handikappersättning, introduktionsersättning för
flyktingar, inkomst av kapital.
Om behandling av dina personuppgifter
Söderköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som du angivit i denna blankett. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen. Om du inte lämnar
uppgifterna enligt ovanstående eller inte vill att dessa behandlas av kommunen kommer det inte att vara möjligt att ta ställning till ditt
ärende.
¨
Kommunen tillämpar vid var tid gällande integritets- och sekretesslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är att de är underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse.
Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning.
De personuppgifter kommunen behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även behandlas av
personuppgiftsbiträden som samtliga har uppdaterade avtal med kommunen. Kommunen kan även komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att kommunen är skyldig att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta nämnden om du vill ha ut information om de uppgifter
kommunen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att kommunen begränsar behandlingen samt för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att ta kontakt via
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se eller i andra hand via kommunens växel 0121-181 00. Du kan även via
dataskyddsombud@soderkoping.se eller vår växel få kontakt med aktuellt dataskyddsombud. Om du har klagomål på kommunens
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

