Ankomstdatum:

Inkomstuppgifter
Personuppgifter

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namn
Personnummer
Arbetsgivare/skola
Telefon, arbetsplats/skola
Ej anställd/arbetssökande
Inkomst per månad (före skatt)
Beskattningsbar inkomst (inklusive
föräldrapeng och a-kassa)

Inkomst av näringsverksamhet
Övriga inkomster (obs! ej bidrag)
Summa inkomster per månad

Maxtaxa
Om ni kryssar i rutan ovan godkänner ni att betala en maximal föräldraavgift enligt den lagstadgade
maxtaxan. Vid godkännande av maxtaxan behöver inkomstuppgiften ovan inte fyllas i och ni behöver
inte förnya inkomstuppgifterna årligen. Genom att godkänna maxtaxa underlättar ni även
administrationen för förskolan. Information om avgifterna finns på baksidan av blanketten.

Barn i hushållet som har barnomsorg.
Fyll i samtliga barn i familjen med kommunal eller enskild barnomsorg, barn 1 är det yngsta barnet.

Namn barn 1: _______________________

Personnummer: ___________________

Namn barn 2: _______________________

Personnummer: ___________________

Namn barn 3: _______________________

Personnummer: ___________________

Undertecknad intygar att lämnade uppgifter är riktiga:

___________________

_________________________

__________________________

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

________________________________________
Epost till fakturamottagare
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Avgift för förskola
Avgiften för förskola baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Det är därför
viktigt att du har anmält din inkomst till oss.
I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer

Barn 1-2 år. Avgift för 2018 i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

T.o.m 15 timmar

2%

1%

0,6 %

Mer än 15 timmar

3%

2%

1%

1 382 kr

922 kr

461 kr

Högsta avgift/månad

Barn 3-5 år. Avgift för 2018 i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka
Allmän förskola (15 timmar) *
Mer än 15 timmar
Högsta avgift/månad

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

2%

1%

0,6 %

864 kr

576 kr

288 kr

*Allmän förskola gäller f.r.o.m. 1 aug det året barnet fyller 3 år på de tider som förskolan anvisar.

Faktura
Avgiften för förskola betalas tolv månader per år. Avgift betalas innevarande månad. Faktura skickas ut per
mejl i början av månaden och ska betalas inom 25 dagar. Vid försenad betalning debiteras en
förseningsavgift.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?
Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster (ex. föräldrapenning, traktamente,
pensionsförmåner, vårdbidrag etc). samt överskott i näringsverksamhet.

Inkomstanmälan
För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du har anmält din inkomstuppgift till oss. Anmälan
om inkomst ska göras:
•
•
•
•

När barnet börjar förskola
Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats) om du inte uppgett Maxtaxa
När familjens inkomst ändras
Efter begäran från förskolan eller kommunen

Om du inte anmäler din inkomst kan du bli placerad i högsta avgiftsklassen.
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