
Insändes till:
Askersunds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen 
696 82  ASKERSUND 
Tel: 0583-811 80

Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn

Adress Hem telef on

Ort

Arbetsgivare Tel. arb.

betalningsansvaret för avgiften. 
___________________ __________________________________  __________________________________ 
Datum Underskrift Underskrift

De uppgifter som Ni lämnar, samt ev. sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas, för att 
kommunen skall kunna använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med 
bestämmelserna i EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR). 

INKOMSTUPPGIFT
Gifta eller ensamstående föräldrar. 
Som gifta föräldrar jämställs i avgifts- 
hänseende sammanboende oavsett  
om de har gemensamma barn eller ej.

Inkomst gäller from
månad

Ändrade 
familjeförhållanden  

Personnr. (10 siffror) platsinnehavare 

Postnr

Personnr. (10 siffror) sambo/make/maka/partner

Arbetsgivare Tel. arb.

Jag /vi vill betala högsta avgift-maxtaxa och fyller därför inte i nedanstående uppgifter.

Ja Nej

Inkomster/månad före skatt Platsinnehavare kr/mån före skatt Sambo/make/maka/partner kr/mån 
före skatt  

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning 
samt naturaförmåner före skatt  

Inkomst av rörelse, (överskottet i inkomstlaget 
näringsverksamhet på deklarationens huvudblankett)

A-kassa, aktivitetsstöd, starta eget bidrag, 
konfliktersättning, kontant arbetsmarknadsstöd, 

utbildningsbidrag

Föräldrapenning, sjukpenning, sjukbidrag, bidrag vid 
militär tjänstgöring

Pension (ej barnpension), livsränta (undantag  finns)

Vårdbidrag för barn (omvårdnadsdelen - ersättning för 
merutgifter räknas inte med)

Familjehemsersättning, arvodesdelen

Jag/vi har tagit del av gällande regler och barnomsorgstaxa i Askersunds kommun och åtager oss 

Barns personnummer Namn   Förskola/fritidshem

Ej avgiftsgrundande är: barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, studiemedel, socialbidrag/försörjningsstöd, barnpension, 
handikappsersättning, rekryteringsbidrag via CSN, introduktionsersättning vid SFI-studier och ersättning från Migrationsverket.
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