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Skicka blanketten till

Solna stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
171 86 Solna

Anvisningar om hur du fyller i blanketten samt om vad som räknas som inkomst finner
du på sista sidan.
1. Hushållets adress

Adress

2. Uppgifter om personer i hushållet

Postnummer och ort

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Summa inkomst

Telefon 1

Telefon 2

☐Arbetar

Arbetsgivare

☐Utbildar mig

Utbildningssamordnare

☐Arbetslös
☐Föräldraledig
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Summa inkomst

Telefon 1

Telefon 2

☐Arbetar

Arbetsgivare

☐Utbildar mig

Utbildningssamordnare

☐Arbetslös
☐Föräldraledig
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3. Övriga uppgifter

☐ Får ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (försörjningsstöd)
☐ Får etableringsersättning
☐ Lämnar ej inkomstuppgift – accepterar taxans högsta avgift
☐ Accepterar delad faktura med annan vårdnadshavare vid växelvis boende
4. Övriga upplysningar

5. Underskrifter

BUF 20190308 Fastställd av Solna stad

Jag/vi accepterar gällande regler och taxebestämmelser i Solna stad och åtar mig/oss
betalningsansvar för avgifterna. Jag/vi ger Solna stad rätt att kontrollera inkomstuppgifterna
hos arbetsgivare, Försäkringskassan och Skattemyndigheten.
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

De personuppgifter som du fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig
administration inom barn- och utbildningsförvaltningen. Uppgifterna behandlas i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill veta mer om din
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till barn- och utbildningsnämnden.

SOLNA STAD
solna.se
08-746 10 00
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ANVISNINGAR
Hushåll

Fyll i hushållets personuppgifter. Med hushåll menas: gift/sammanboende/ensamstående som
är folkbokförda på samma adress oavsett om barnen är gemensamma eller ej.
Delad faktura

I de fall då
• föräldrarna har gemensam vårdnad,
• barnen bor växelvis och
• båda föräldrarna utnyttjar platsen
ska båda föräldrarnas hushåll (på var sin blankett) redovisa sina inkomster för beräkning av
avgiften.
Inkomstblanketter och information om regler och taxebestämmelser finns på Solna stads
hemsida, www.solna.se, eller via kontaktcenter tel 08-746 10 00.
Som inkomst räknas:















arbetslöshetsersättning
arvode till familjehemsföräldrar
arbetsmarknadsutbildningsbidrag
bruttolön
dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
familjebidrag/familjepenning
föräldrapenning
kontant arbetsmarknadsstöd
livränta (vissa undantag finns)
pension (inte barnpension)
sjukpenning/sjukbidrag
vårdbidrag för barn, arvodesdelen
överskott i inkomstslaget/näringsverksamhet

SOLNA STAD
solna.se
08-746 10 00

