GETA KOMMUN
Getavägen 2115
22340 GETA

tel.
e-post:

49 300
info@geta.ax

INKOMSTUPPGIFTER FÖR BARNOMSORG
Barn som är inom barnomsorgen
Namn

Födelsetid

Gäller för:
 Dagvård
 Fritidshem
 Dagvård
 Fritidshem
 Dagvård
 Fritidshem
 Dagvård
 Fritidshem

Föräldrar/vårdnadshavare/partner som bor på samma adress
Namn

Personsignum

1

2

Familjens övriga barn under 18 år
Namn

Födelseår

Uppgifter om inkomst
Namn

1

Namn

Samtycke till att betala maxtaxa
(inkomstuppgifter hämtas ej)
Samtycke till att inkomstuppgifter
hämtas från inkomstregistret av
behörig tjänsteman
Har utländsk inkomst, jag bifogar
inkomstuppgifter till denna ansökan

2

Samtycke till att betala maxtaxa
(inkomstuppgifter hämtas ej)
Samtycke till att inkomstuppgifter
hämtas från inkomstregistret av
behörig tjänsteman
Har utländsk inkomst, jag bifogar
inkomstuppgifter till denna ansökan

Detta val gäller tillsvidare och upphör då annat meddelas eller då behovet av barnomsorg upphör.

Datum:

_______________________

Datum:

______________________

Underskrift:

_______________________

Underskrift:

_______________________
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INKOMSTUPPGIFTER FÖR BARNOMSORG
Barnomsorgstaxan baserar sig på bestämmelserna i landskapslagen för barnomsorg och grundskola
(ÅFS 2020:32). Från och med 1.1.2022 har behörig tjänsteman, dvs. Byråsekreteraren eller dess
vikarie, kan hämta uppgifter från inkomstregistret i enlighet med gällande lag (ÅFS 2020/72).
Kommunen kan inte få uppgifter från inkomstregistret om ni har utländsk inkomst, i de fallen
behöver ni lämna in uppgifter. Genom att fylla i medföljande blankett ger ni samtycke att betala
maxtaxa eller samtycke att behörig tjänsteman hämtar uppgifterna från inkomstregistret. Valet gäller
tillsvidare eller tills behovet upphör. Om ni vill ändra ert val fyller ni i en ny blankett och lämnar in
den till byråsekreteraren (t ex ändrade inkomster eller familjeförhållanden).
Vid beslut om fastställande av avgift beaktas familjens inkomster (skattepliktiga förvärvs- och
kapitalinkomster). I familjen inräknas den eller de vårdnadshavare som lever med barnet samt
vårdnadshavares partner som bor på samma adress. I familjen inräknas även övriga minderåriga barn
som bor i hushållet.
Med bruttolön avses alla slags löner, arvoden, olika ersättningar samt bostads-, kost- med flera
naturaförmåner. Som inkomst beaktas inte t ex barnbidrag, bostadsbidrag, studiestöd med mera.
Mer detaljerade uppgifter finns att läsa i kommunens avgifter och taxor, aktuella information finns
digitalt på www.geta.ax/kommunverksamhet/avgifter-taxor-och-hyror under barnomsorgsavgifter.
Barnomsorgsavgiften uppdateras årligen i januari varje år eller senast samma månad barnomsorgen
inleds. Meddela byråsekreteraren om familjens inkomst sjunker eller stiger med minst 10 % under
året så att nytt beslut kan tas. Om ni vill ändra samtycket fyller ni i en ny blankett och returnerar den.
Vänligen fyll i bifogad blankett och returnera till kommunkansliet eller bifoga den med er ansökan för
barnomsorg. Personsignum behövs för att säkerställa att rätt inkomstuppgifter hämtas. Har ni barn
både i dagvård- och fritidshemverksamheten (eftis) räcker det att fylla i en blankett.

Har ni frågor gällande detta vänligen kontakta
Barbro Jansson
Byråsekreterare
Telefon: 359 520
E-post: barbro.jansson@geta.ax
Thomas Mattsson
Skolföreståndare
Telefon: 49 350
E-post: thomas.mattsson@geta.ax

Millen Samuelsson-Carlsson
Vikarierande daghemsföreståndare
Telefon: 49 330
E-post: millen.samuelsson-carlsson@geta.ax

