
Knivsta Kommun 
741 75 Knivsta  

 
      -     

ifylles av debiteringen 
 

   2018-09-26 

 
                 INKOMSTANMÄLAN för avgift 

förskoleverksamhet/fritidshem 
                                                                                                                 Ska lämnas senast två veckor efter inkomständring 

 
Inkomständring gäller from:________________ 

PERSONUPPGIFTER 
Moder/Maka/Sammanboende                               Fader/Make/Sammanboende 

      Registrerad partner                                                Registrerad partner 

Personnummer    _______________________________  _______________________________ 

Namn       _______________________________  _______________________________ 

Adress      _______________________________  _______________________________ 

Postnr/Ort            _______________________________       _______________________________ 

Telefon/mobil    _______________________________  _______________________________ 

Mobiltelefon     _______________________________  _______________________________ 

Arbetsgivare/Skola   _______________________________  _______________________________ 

Telefon arbetsgivare/Skola ______________________________        _______________________________ 
 
AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST FÖRE SKATT PER MÅNAD (anvisningar finns på baksidan) 

Bruttolön          _______________________________  _______________________________ 

Familjehemsersättning _______________________________  _______________________________ 

Pension      _______________________________  _______________________________ 

Livränta      _______________________________  _______________________________ 

Föräldrapenning   _______________________________  _______________________________ 

Vårdbidrag     _______________________________  _______________________________ 

Aktivitetsersättning   _______________________________  _______________________________ 

Sjukersättning    _______________________________  _______________________________ 

Sjukpenning                     _______________________________          _______________________________ 

Arbetslöshetsersättning   _______________________________          _______________________________ 

Aktivitetsstöd    _______________________________  _______________________________ 

Utbildningsbidrag (ej CSN)______________________________  _______________________________ 

Om inkomständring sker och ni är sammanboende eller gifta måste bådas inkomst anges. 

PLACERADE BARN inom förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg 

Namn           Personnummer        Placering         

1 ___________________________  _________________   ________________________  

2 ___________________________  _________________   ________________________  

3 ___________________________  _________________   ________________________  

 
Jag/Vi försäkrar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga 

DATUM __________________  NAMNTECKNING ________________________________________ 

 
DATUM __________________  NAMNTECKNING ________________________________________ 

 
Vid ändrad inkomst gäller eventuell ny avgift från nästföljande månad om inget annat anges. 
Lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (EU)2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s data skyddsförordning. Läs mer om dina rättigheter på Knivsta kommuns hemsida: knivsta.se/dataskydd. 
 

 



 
 
 
AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST 
 
Hushållets gemensamma inkomster ligger till grund för avgift för förskoleverksamhet och fritidshem. Den 
avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad. 
 
Bruttolön: Inkluderar lön av arbete och andra ersättningar i anslutning till anställning eller inkomst av 
näringsverksamhet för egen företagare. 
 
Familjehemsersättning: Skattepliktig del. Familjehem som enbart har familjehemsbarn placerat i 
förskole-och/eller skolbarnsomsorgsverksamhet, skall endast ange familjehemsersättningen som 
avgiftsgrundande inkomst. 
 
Pension: Ålderspension, änkepension eller omställningspension. 
 
Livränta: Arbetsskadelivränta eller yrkesskadelivränta, skattepliktiga del. 
 
Föräldrapenning: Föräldrapenning som utbetalas av Försäkringskassan. 
 
Vårdbidrag: Skattepliktig del. 
 
Aktivitetsersättning: Utbetalas av försäkringskassan till de som är 19-30 år om arbetsförmågan är nedsatt  
på grund av sjukdom eller av annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. 
 
Sjukersättning: Utbetalas av försäkringskassan till de som är 30-64 år och som har varaktigt nedsatt 
arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller av annan nedsättning av den fysiska eller 
psykiska prestationsförmågan. 
 
Sjukpenning/Graviditetspenning: Sjukpenning/rehabiliteringspenning, graviditetspenning som utbetalas av 
Försäkringskassan. 
           
Arbetslöshetsersättning: A-kassa.  
 
Aktivitetsstöd: Avseende t ex arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, 
aktivitetsgaranti. Utbetalas av Försäkringskassan. 
 
 
INKOMSTER/BIDRAG SOM INTE ÄR AVGIFTSGRUNDANDE 
 

• Studielån 

• Studiebidrag/Studiehjälp 

• Rekryteringsbidrag 

• Bostadsbidrag 

• Barnbidrag 

• Underhållsstöd 

• Barnpension 

• Stipendier 

• Försörjningsstöd (socialbidrag) 

• Vårdnadsbidrag 

• Utvecklingsersättning 

• Etableringsersättning 


