Familje- och inkomstredovisning
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Grundskoleförvaltningen

För beräkning av korrekt barnomsorgsavgift
ber vi er att fylla i blanketten och omgående
återsända den till avsändaren.
Vuxen 1 (fakturamottagare)
Vårdnadshavare/sammanboende

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Hushållet får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (försörjningsstöd). Intyg ska bifogas.
Inkomst per månad före skatt

Vill inte uppge min inkomst utan väljer maxavgiften

Arbetsgivare/skola/egen rörelse – ange namn
Kryssa i civilstånd

Inkomst gäller från och med (ÅÅMM)
Telefon

Gift/ingått partnerskap

Sammanboende

Ensamstående

Kryssa i sysselsättning
Anställd

Föräldraledig

Arbetssökande

Studerande

Egen rörelse

Annat

Vuxen 2
Vårdnadshavare/sammanboende

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Hushållet får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (försörjningsstöd). Intyg ska bifogas.
Inkomst per månad före skatt

Vill inte uppge min inkomst utan väljer maxavgiften

Arbetsgivare/skola/egen rörelse – ange namn
Kryssa i civilstånd

Inkomst gäller från och med (ÅÅMM)
Telefon

Gift/ingått partnerskap

Sammanboende

Ensamstående

Kryssa i sysselsättning
Anställd

Föräldraledig

Arbetssökande

Studerande

Egen rörelse

Annat

Gemensam vårdnad och växelvis boende
Använder platsen
Ja

Underskrift
Datum

Vuxen 2

Datum

RA0133

Vuxen 1

Nej
200318-001-609

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Göteborgs Stad

Elevens andra vårdnadshavares namn

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

2(2)
Vad räknas som hushåll
Med hushåll menas ensamstående och makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Vi har valt
att kalla personerna i hushållet: vuxen 1 respektive vuxen 2. Vuxen 1 registreras som fakturamottagare.
Avgift
Avgiften beräknas på bruttoinkomsten i hushållet, det vill säga den sammanlagda månadsinkomsten före skatt.
Gemensam vårdnad och växelvis boende
Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad och båda har behov av barnomsorg
kan ansöka om delad faktura. Avgiften beräknas då procentuellt på varje hushållsinkomster och vårdnadshavarna
får varsin faktura.
Mer information och ansökningsalternativ finns på www.goteborg.se.
Mer information om avgifter fritidshem, besök www.goteborg.se eller klicka är.
Vad räknas som inkomst
Alla skattepliktiga inkomster (bruttoinkomster) inom inkomstslaget tjänst ska redovisas, exempelvis:
• månadslön
• sjukpenning/föräldrapenning
• pension
• arbetslöshetsersättning
• starta-eget-bidrag
• aktivitetsstöd
• familjehemsersättning (arvodesdelen)
• bidrag vid militärtjänstgöring
• vårdbidrag för barn (ange den skattepliktiga delen av bidraget).
• egen företagare anger överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Vad räknas inte som inkomst
Dessa bidrag och ersättningar är skattebefriade och räknas inte som inkomst:
• barnbidrag/bostadsbidrag
• handikappersättning
• försörjningsstöd
• livränta
• underhållsstöd för barn
• studiebidrag och studielån från CSN
• rekryteringsbidrag (utbetalas genom CSN)
• etableringsersättning
Rätt till avdrag
Från avgiftsgrundande inkomst får du göra avdrag för underhållsstöd som betalas enligt dom eller avtal.
Anmäl inkomstförändring
Vårdnadshavare är skyldig att omgående anmäla ny inkomst eller förändringar som påverkar avgiften
samt kontrollera att rätt avgift debiteras, så att efterdebitering kan undvikas.
I de fall inkomstuppgift inte lämnas, beräknas avgiften på en bruttoinkomst motsvarande högsta
avgiftsgrundande månadsinkomst. Hur avgiften beräknas finns beskrivet på Göteborgs Stads hemsida.
Registrering
För att kunna administrera avgifterna kommer uppgifterna på blanketten att överföras till kommunens
datasystem för debitering av barnomsorgsavgifter.

