
 
 

Inkomstuppgift förskola/fritidshem 
 
 

 
     Ny inkomst fr o m: ________________ 
     Ändring pga ensamstående eller sammanboende fr o m: __________________ 
 
Gäller följande barn: __________________________________________________ 
 

Familjens gemensamma uppgifter 

Vårdnadshavares namn 

 

Personnummer Studerande 

 

Telefon dagtid E-post 

 

Vårdnadshavare eller sambo Personnummer 

 

Studerande 

 

Telefon dagtid E-post 

 

Adress 

 

Postnummer och postort 

Syskon 

 

Syskons personnummer (om syskon är placerat i annan förskola/fritidshem än Lingbygdens friskola) 

Om vårdnaden är delad ska båda familjerna lämna inkomstuppgift. 
 

    Vi har gemensam bruttoinkomst över 52 400: -, eller väljer att ha maxtaxa.    
    Vi har gemensam bruttoinkomst under 52 400: - = fyll i nedanstående inkomstuppgift. 
 

Inkomster före skatt/månad Vårdnadshavare  Vårdnadshavare eller sambo 

Lön före skatt   

Aktivitetsstöd   

Arbetslöshetsersättning   

Sjuk- eller föräldrapenning   

Övrig inkomst:    ………………   

Summa inkomst = = 
Ljungby kommun och därmed Lingbygdens friskola tillämpar avgiftskontroll. Se riktlinjer. 
 
Information om personuppgiftsbehandling GDPR: När vi behandlar din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i 

vårt register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även 

begära rättelse av dessa. 

 
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga, samt förbinder mig 
att så snart någon förändring av ovanstående uppgifter inträffar, skriftligen meddela rektor 
detta. 
 
Underskrift av båda vårdnadshavare/sambo i familjen. 
 
_____________ _____________________  _____________________ 
Datum  Underskrift   Underskrift 
 
Anvisningar; se baksidan. Lämnas ifylld till förskolans avdelning/rektor. 
 



 
 

Inkomstuppgift förskola/fritidshem 
 
 

INKOMSTUPPGIFT  
Inkomstuppgift ska lämnas  
- innan placering påbörjas  
- när familjens inkomst ändras  
- efter begäran av Lingbygdens friskola 
Högsta avgift debiteras om inkomstuppgift inte lämnas efter uppmaning. I familjen/hushållet räknas bådas 
inkomster som avgiftsgrundande oberoende om barnet/barnen är gemensamma eller inte. De vårdnadshavare 
som inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad får efter önskemål delad faktura, om båda har behov 
av förskola/fritidshem.  
 
VAD RÄKNAS SOM INKOMST  
Detta räknas som inkomst (före skatt)  
- bruttoinkomst  
- aktivitetsstöd  
- arbetslöshetsersättning  
- arbetsskadelivränta  
- familjeförmåner (graviditetspenning, tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning)  
- familjehemsersättning, arvodesdel  
- livränta  
- pensionsförmåner  
- sjukpenning  
- sjukersättning/aktivitetsersättning  
- vårdbidrag barn (skattepliktig del)  
 
Detta räknas ej som inkomst 
- barnbidrag  
- barnpension  
- bilförmån  
- bostadsbidrag  
- ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
- etableringsersättning/etableringstillägg  
- statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp  
- studiemedel via CSN 
- underhållsstöd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanketten är uppdaterad 20221212 /CM 


