
 

  

    
  

  
 INKOMSTUPPGIFT 
 Personuppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att  
 användas i bildningsförvaltningens register för administration av  

förskola, ped.omsorg och fritidshem. Uppgifterna kommer att be-
handlas i enlighet med GDPR. 

  
  
 
Om ett barns vårdnadshavare har delad vårdnad och barnet bor växelvis och båda har behov av/rätt till barnomsorg i samma 

kommun kan vårdnadshavarna ansöka om delad faktura. Blanketten delad faktura finns att hämta på www.vara.se eller kan 

beställas på tel. 0512-31254. 

 
Barnets för- och efternamn 
 

Personnr 
 

Barnets för- och efternamn 
 

Personnr 
 

Barnets för- och efternamn 
 

Personnr 
 

  
Vårdnadshavares namn  
 

Personnr 
 

Vårdnadshavares/sambons namn 
 

Personnr 
 

Adress 
 

Telefon 
 

 

        Vid inkomständring och dylikt, meddela detta omgående till bildningsförvaltningen. 

 
Anvisningar: Reglerna innebär att två inkomster ska uppges även om den som är sambo/make/maka till vårdnadshavaren inte är 

biologisk förälder till barnet. När den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos är ensamstående ska en 

inkomst uppges. Exempel på avgiftsgrundad inkomst är: Förvärvsinkomst före skatt och avdrag, sjukpenning och 

föräldrapenning före skatt, arbetslöshetsförsäkring före skatt, skattepliktigt utbildningsbidrag, aktivitetsersättning, 

aktivitetsstöd, pensionsförmåner, skattepliktig del av vårdbidrag, skattepliktig del för vård av barn i familjehem. 

Personer med F-skatt uppger samma inkomst som till försäkringskassan. Kontroll mot Skatteverkets uppgifter kan 

göras. 

 
Vårdnadshavare månadsinkomst  

före skatt 

  

Tel. arbetet 
 

Vårdnadshavare/sambo månads-

inkomst före skatt 
  

Tel arbetet 
 

Är anställd/studier vid: 

 
Är anställd/studier vid: 
 

 
OM INGEN INKOMSTUPPGIFT LÄMNAS DEBITERAS HÖGSTA AVGIFT 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga, samt ger bildningsförvaltningen rätt 

att kontrollera uppgifterna. 

 
Datum Datum 

Underskrift vårdnadshavare A 

 
Underskrift Vårdnadshavare B 
 

 

Blanketten sänds till Bildningsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 VARA. 

 

Bildningsförvaltningens anteckningar:                

 

Bruttolön:………………… 

Avgift per månad barn nr 1: ………………………………………………..  

Avgift per månad barn nr 2: ………………………………………………..  

Avgift per månad barn nr 3: ………………..………………………………  

http://www.vara.se/

	Barnets föroch efternamn: 
	Personnr: 
	Barnets föroch efternamn_2: 
	Personnr_2: 
	Barnets föroch efternamn_3: 
	Personnr_3: 
	Vårdnadshavares namn: 
	Personnr_4: 
	Vårdnadshavaressambons namn: 
	Personnr_5: 
	Adress: 
	Telefon: 
	Vårdnadshavare månadsinkomst före skatt: 
	Tel arbetet: 
	Vårdnadshavaresambo månads inkomst före skatt: 
	Tel arbetet_2: 
	Är anställdstudier vid: 
	Är anställdstudier vid_2: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Bruttolön: 
	Avgift per månad barn nr 1: 
	Avgift per månad barn nr 2: 
	Avgift per månad barn nr 3: 


