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Uppgifterna gäller från och med På adressen Småbarnspedagogikens klientavgifter, PB 313, 01030 Vanda stad

Ansökans mottagare Mottagningsplats Mottagningsdatum

1 
Personuppgif- 
ter om barnet

Efternamn och förnamn Barnets vårdplats

Faderns telefon dagtid Moderns telefon dagtid

Utdelningsadress Postnummer Ort

Personbeteckning

2 
Uppgifter om 
familjen

Namn (fadern eller samboende) Personbeteckning

Yrke Arbetsplats / studieplats

E-post

Namn (modern eller samboende) Personbeteckning

Yrke Arbetsplats / studieplats

E-post

3 
Förvärvs- 
arbete/studier

1 Fadern (eller samboende) / part i registrerat partnerskap 2 Modern (eller samboende) / part i registrerat partnerskap
hel- / halvtidsarbete
skiftarbete

heltidsstuderande
ej förvärvsarbete

hel- / halvtidsarbete
skiftarbete

heltidsstuderande
ej förvärvsarbete

4 
Familje- 
förhållanden

gift / samboende / registrerat partnerskap ogift äktenskapsskillnad / separation änka / änkling

5 
Familjens barn

Antal barn Barnens födelseår (parentes om barnet inte bor hemma)

6 
Familjens  
inkomster

Jag går med på att maximiavgift faktureras för småbarnspedagogiken (skickar ej in inkomstverifikat)
Inkomstutredningsblanketten ska ändå skickas tillbaka inom utsatt tid, kompletterad med uppgifterna under punkterna 1 - 5.
Uppgifter om lön och förmåner får kontrolleras i inkomstregistret
1 Vårdnadshavare ja nej 2 Vårdnadshavare eller maka, make / sambo ja nej
SOM INKOMSTER BEAKTAS SKATTEPLIKTIGA FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTER SAMT SKATTEFRIA INKOMSTER
Bruttoinkomster / månad för barnet och för dem som bor tillsammans med barnet Myndigheten fyller i

1. Modern / vårdnadsha-
vare, maka eller sambo

2. Fadern / vårdnadsha-
vare, make eller sambo 3. Barnet 1. 2. 

Löneinkomst

Arbetslöshets- 
dagpenning
Pensioner

Sjuk- och 
olycksfallsdagpenning
Moderskaps-, faderskaps-, 
föräldrapenning

Flexibel vårdpenning

Övriga inkomster (t.ex. 
dividend, hyra)

Underhåll

Underhållsbidrag som ska 
betalas
Sytning

Avdrag

7 
Företagare Företagarinkomster av yrkesutövning / företagsverksamhet. Blanketten fås på daghemmet eller den småbarnspedagogiska servicen.

8 
Studier Studieintyg / närvarointyg för det kommande läsåret

9 
Underskrift

Jag / vi försäkrar att uppgifterna är riktiga.
Datum 1 Vårdnadshavarens underskrift 2 Vårdnadshavarens / makans, makens / sambons underskrift

OM VERIFIKAT / INKOMSTUPPGIFTER SAKNAS DEBITERAS MAXIMAL AVGIFT FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIKEN. 
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