
Kund nr:

Inkomstförfrågan Barn/skolbarns omsorg

Nyanmälan □
Ändrad inkomst □
På begäran □
Ändrad inkomst pga av arbetslöshet □
Ändrad inkomst pga av föräldraledighet □
Ändrad inkomst gäller fr.o.m, år och månad

Uppgifter om räkningsmottagare
Efternamn och förnamn Personnummer Telefon bostad (även riktnummer)

Adress Postadress Mobiltelefon

Arbetsplats/Läroanstalt Telefon arbete (även rikt nummer)

E-post Civilstånd
□ Gift □ Sambo □ Ensamstående

Sammanboende
Efternamn och förnamn Personnummer Mobiltelefon

Arbetsplats/Läroanstalt Telefon arbete (även riktnummer)

E-post

Uppgifter om placerade barn inom någon form av barnomsorg
Barn 1, namn Placeringsställe Personnummer

Barn 2, namn Placeringsställe Personnummer

Barn 3, namn Placeringsställe Personnummer

Inkomst före skatt/månad (se även sid 2)
Räkningsmottagare Sammanboende

Bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar

Föräldrapenning/tillfällig föräldrarpenning/graviditetspenning

Pension (ej barnpension)

A-kassan/sjukpenning/sjukersättning

Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode

Rehabiliterringspenning/närståendepenning/smittbärarpenning

Familjehemsföräldrar arvordeersättningar

Aktivitetsersättning/aktivitetsstöd OBS ej etableringsstöd

Dagpenning till totalförsvarspliktiga

Näringsverksamhet (se sida2)

Familjebidrag till rekryter som ges i form av ersättning

Lämnar ej inkomstuppgift. Jag/vi acceperar taxans högsta avgift

Härmed försäkras att de av mig lämnade uppgifterna är sanningsenliga
Ort och datum

Räkningsmottagare, namnteckning



Avgiftsgrundande inkomst/avgifts- och tillämplingsregler

Avgift för förskoleverksamhet/skolbarnsonmsorg beräknas på hushållens sammanlagda brutto inkomst per månad
oberoende om barnet/barnen är gemensamma eller inte.
Barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform utgör utgångspunkt för beräkningen. Som barn nummer 1
räknas det yngsta barnet i hushållet. För hushåll med en inkomst under 8000 kronor per månad debiteras ingen
avgift. Kommunen kan göra kontroll av föräldrarnas inkomstuppgifter och även begära att föräldrarna styrker sina
inkomster.

I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på 
deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.

Vid gemensam vårdnad och då barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen, beräknas avgiften utifrån respektive
hushåll.
Den som är sammanboende med en vårdnashavare och inte har gemensamma barn med denna är inte 
underhållsskyldig gentemot barnet.Bådas inkomst är dock avgiftsgrundande.
Allmän inkomstförfrågan görs minst en gång per år av Tant Grön AB
Om inte inkomstuppgift lämnas efter uppmaning och påminnelse debiteras högsta avgift
Avräkning mot uppgiven inkomst kan ske högst en månad bakåt. Administrativ avgift á 200kr debiteras

Barnomsorgstaxa

Barnomsorgsavgift (förskola)
Barn 1 3% av bruttoinkomsten, dock högst 1425kr
Barn 2 2% av bruttoinkomsten, dock högst 950kr
Barn 3 1% av bruttoinkomsten. dock högst 475kr
from barn 4 ingen avgift

Skolbarnsomsorg(fritids)
Barn 1 2% av bruttoinkomsten, dock högst 950kr
Barn 2 1% av bruttoinkomsten, dock högst 475kr
Barn 3 1% av bruttoinkomsten, dock högst 475kr
From barn 4 ingen avgift
För barn i behov av särskilt stöd som placerats i förskoleverksamhet enligt bestämmelserna i skollagen och som
har en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka betalas för den del som överstiger 15 timmar per veckaTel:0455-655900                   E-post: tgab@tantgron.nu

enligt tabellen för skolbarnsavgift.                   http://www.tantgron.nu
För fyra och femåringar i Allmän förskola reduceras avgiften med 30 % september-maj.
Avgift tas ut för 12 månader, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet.

Blanketten insändes till Tant Grön AB   Blåportshöjden 10   371 56  Karlskrona.

Friskolan Musikugglan F-5/Tant Grön AB
Blåportshöjden 10
371 56 Karlskrona


