
Alingsås Waldorfskoleförening Annagården Waldorfförskola Fritidshemmet Linnéan  

Box 408 441 28 Alingsås   

 

Delad faktura    Datum: 

INKOMSTUPPGIFT      
 

Vid Delad faktura med annan vårdnadshavare skall ytterligare en blankett fyllas i. Se linneskolan.se/dokument 
 

UPPGIFTER OM RÄKNINGSMOTTAGARE  

Vårdnadshavare (efternamn och förnamn):  

 

Personnummer: 

 

Adress: 

 

Telefon:    E-post:

UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/PARTNER/SAMMANBOENDE Vårdnadshavare 

(efternamn och förnamn):  

 

Personnummer: 

 

Adress: 

 

Telefon:    E-post: 

 

UPPGIFTER OM PLACERADE BARN (även barn som går i annan förskola/fritidshem) 

Namn och personnummer barn 1(yngsta barnet):   Verksamhet: 

 

 

Namn och personnummer barn 2:    Verksamhet: 

 

 

Namn och personnummer barn 3:    Verksamhet: 

 

 

 

INKOMSTUPPGIFT KR/MÅNAD avser hela hushållets skattepliktiga ersättning     

Vårdnadshavare  Partner  

LÖN FÖRE SKATT (brutto):  

PENSIONSFÖRMÅNER: 

ÖVRIGA INKOMSTER:  
se sid 2 Avgiftsgrundande inkomst 

SUMMA INKOMST     Gäller från: 

Övriga upplysningar: 

UNDERSKRIFT Härmed försäkras att de av mig lämnade uppgifterna är sanningsenliga 

Ort och datum  

Vårdnadshavares underskrift   Make/maka/partner/sambos underskrift 

  



 

AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST 

Avgiften grundar sig på hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt). 

I det avgiftsgrundande beloppet inräknas de avgiftspliktiga personernas 

skattepliktiga ersättningar, d v s 

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (t ex beskattningsbart 

förmånsvärde för tjänstebil)  

Familjehemsföräldrars arvodesersättning  

Pension (ej barnpension)  

Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst) 

Föräldrapenning  

Vårdbidrag (skattepliktig del)  

Sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning  

Sjukpenning  

Arbetslöshetsersättning  

Aktivitetsstöd  

Aktivitetsersättning  

Familjebidrag i form av familjepenning 

För person som inte kan uppge förvärvsinkomst sker avgiftssättning som regel 

utifrån fastställd sjukpenning. I de fall sjukpenningen motsvarar högre inkomst 

än den uppgivna bruttolönen sker avgiftssättning utifrån fastställd sjukpenning. 

Undantag de fall där försäkringskassans beslut ger rätt till högre sjukpenning än 

som motsvaras av aktuell inkomst. 

 

GDPR Behandling av personuppgifter: 

Alingsås Waldorfskoleförening lagrar inte dina uppgifter elektroniskt, utan 

sparar din inkomstuppgift i en pärm, inlåst i arkivet. Vi lämnar dock 

månadsrapporter till Alingsås Kommun där uppgifterna framgår. Vänd dig till 

Barn- och ungdomskontoret, 441 81 om du vill ha information om digitalt 

lagrade uppgifter. Vänd dig till Alingsås Waldorfskoleförening om du vill veta 

vilka personuppgifter vi lagrar. 

 
Alingsås Waldorfskoleförening Annagården Waldorfförskola Fritidshemmet Linnéan 

Box 408 441 28 Alingsås 0322-140 95 info@linneskolan.se 

 


