
Lingua Montessoriskolor  
Sankt Lars Väg 85       
222 70 Lund 

LÄMNA INKOMSTUPPGIFT FÖR PLATS I FÖRSKOLA, 
FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG      
Blankett gäller vuxna boende på barnets folkbokföringsadress 

Gäller från 

1. VÅRDNADSHAVARE/SAMBO/MAKA/MAKE/PARTNER

2. VÅRDNADSHAVARE/SAMBO/MAKA/MAKE/PARTNER

Har hushållet en sammanlagd bruttoinkomst på 46 080 kr (gäller from 2018-01-01) eller mer per 
månad betalar man högsta avgift och behöver inte lämna någon inkomstuppgift. Familjer eller hushåll 
som inte lämnar begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift. 

 

Underskrifter  Undertecknade försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta och får kontrolleras

Blanketten skickas eller lämnas till Lingua Montessoriskolor. Se adress längst ner på sidan. 

Efternamn och förnamn Personnummer

Sysselsättning Telefonnummer dagtid

Inkomst av tjänst, bruttolön

1. Kronor/månad 2. Kronor/månad

Sjukpenning, föräldrapenning

Arvoden/stipendier

Inkomst av näringsverksamhet

Övriga inkomster

T ex ändrad adress, telefonnummer mm

Datum Underskrift Underskrift 

Placering

Efternamn och förnamn Personnummer

Sysselsättning Telefonnummer dagtid

Barnets n amn Personnummer

PlaceringBarnets n amn Personnummer

PlaceringBarnets n amn Personnummer

U
pp

da
te

ra
d 
18

02
16

 

Summa:

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

UNDERSKRIFTER  Undertecknade försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta och får kontrolleras

SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER PER MÅNAD FÖR AVGIFTSBESTÄMNING, FÖRE SKATT



Anvisningar

Avgiftsgrundande inkomster 

Avgift räknas per månad med hushållets (makars/sambors) samlade bruttoinkomst som grund. Ändring av 
inkomst görs endast vid månadsskifte och måste göras före den sista i månaden för att vara med vid beräkning av 
nästa månads avgift. Ändring lämnas in till respektive skolkontor. 

Med avgiftsgrundande inkomster avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst 
samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Detta räknas som inkomst: 

1. Inkomst av tjänst, lön och andra ersättningar vid anställning såsom OB-ersättning, jour- och
semestertillägg osv/månad.

2. Sjukpenning/föräldrapenning/månad.
3. Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter tas inte med).
4. Inkomst av näringsverksamhet/månad.

Som förvärvsinkomst för egna företagare räknas den bruttoinkomst som är högst av följande alternativ:
• På blanketten Inkomstuppgifter uppgiven inkomst:
• Anmäld inkomst till försäkringskassan
• Beskattad inkomst enligt taxeringslängden

Vid nystartat företag räknas den inkomst som uppges i inkomstanmälan under två år respektive 5 år 
för nystartat lantbruk, räknat från den månad företaget startade. 
Bifoga kopia av senaste självdeklarationen. 

5. Förvärv av inkomst utanför Sverige räknas som avgiftsgrundande inkomst och räknas om till svensk
valuta.

6. Forskarstipendier och liknande/månad (skattepliktiga).
7. Övriga skattepliktiga arvoden/månad
8. Övriga inkomster:

Sjukbidrag/sjukersättning
Avgångsvederlag/månad
Aktivitetsstöd
Pensionsförmåner/månad

Detta räknas inte som inkomst: 

Livränta 
Arbetslöshetsersättning 
Utbilningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning 
Familjehemsföräldrars ersättning 
(arvodesdelen) 

Barnbidrag 
Underhållsstöd 
Handikappersättning 
Familjehemsersättning (omkostnadsdelen) 
Introduktionsersättning för invandrare 

Försörjningsstöd 
Bostadsbidrag 
Studiemedel 
Handikappersättning 
Rekryteringsbidrag 
Etableringsersättnig 

LÄMNA INKOMSTUPPGIFT FÖR PLATS I FÖRSKOLA, 
FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG      

Efterdebitering eller återbetalning av avgiften kan ske retroaktivt för en tid av tre år. 

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204), PuL 

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i barn- och skolnämndens dataregister. Ändamålet med registreringen är att 
förenkla administrationen av ditt barns ansökan och placeringen av ditt barn i verksamheten. När ditt barn har fått en placering 
behöver vi även kunna skicka räkningar till dig. Uppgifterna kommer enbart att användas inom ramen för barn- och 
skolnämnden i Lunds kommun. Enligt PuL har du rätt att del av de uppgifter i vårt register som gäller dig och ditt barn. Du har 
även rätt att begära rättelse av dessa uppgifter. Personuppgiftsansvariga: Barn- och skolnämndnämnden Lunds kommun 

Lingua Montessoriskolor  
Sankt Lars Väg 85       
222 70 Lund
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