
INKOMSTUTREDNING FÖR FASTSTÄLLANDE AV KLIENTAVGIFT 

FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 

 

 

 

   

Klientavgiften för småbarnspedagogik fastställs som en procentsats av familjens sammanräknade bruttoinkomster enligt familjens storlek. Mera 

information om klientavgifterna finns på: https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/dagvard-forskola/avgifter/.  

Avgiften är i kraft tillsvidare och justeras för ett verksamhetsår i taget. Familjen är skyldig att skriftligt anmäla om familjens inkomster ändras väsentligt 

eller om familjens storlek ändras. Ändringarna träder i kraft i början av den på anmälan följande månaden. 

Småbarnspedagogiken inom Raseborgs stad har elektronisk anslutning till Folkpensionsanstalten och Inkomstregistret. Inkomstregistret är en nationell 

databas och innehåller information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Inkomstregistret tas i bruk inom staden i etapper fr.o.m. 1.1.2020.  

Blanketten samt bilagor returneras till dagvårdskansliet/dagvårdssekreteraren på adressen: Raseborgs stad, Småbarnspedagogik, PB 58 

(Raseborgsvägen 37), 10611 Raseborg.  Om inkomstutredningen inte returneras inom utsatt tid, fastställs avgiften enligt högsta tillåtna avgift. 

Inkomstutredningen samt bilagor innehåller känsliga personuppgifter och kan sändas per krypterad e-post. Om ni önskar använda krypterad e-post, 

kontakta dagvårdssekreteraren. 

 Inkomstutredning då småbarnspedagogiken inleds  

 Ändring i inkomstuppgifter/familjeuppgifter 

 Årlig granskning av inkomsterna 

Ändring sökes fr.o.m.: 

 

 Jag/Vi samtycker till att betala den högsta avgiften. Inkomstverifikat behöver inte bifogas. 

 

Barn i småbarnspedagogik    Övriga barn under 18 år som bor hemma 

Namn och personbeteckning Namn och personbeteckning 

Namn och personbeteckning Namn och personbeteckning 

Namn och personbeteckning Namn och personbeteckning 

 

Vårdnadshavare/makar/sambor som bor i samma hushåll 

Namn 

 

Personbeteckning Telefonnummer 

Adress 

 

E-post 

 

Vårdnadshavare/makar/sambor som bor i samma hushåll 

Namn 

 

Personbeteckning Telefonnummer 

Adress 

 

E-post 

 

 

 

 

Ankomstdatum Mottagare 

https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/dagvard-forskola/avgifter/
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Inkomstutredning (intyg och utredningar bifogas) 

Familjens inkomster Bruttoinkomster euro/månad Kryssa för bilagorna 

Löntagare 

Studerande m.m. 

Förvärvsinkomster från huvud- och bisyssla inkl. semesterpenning  

Pensioner  

Arbetslöshetsersättning/Arbetsmarknadsstöd/Utbildningsstöd  

Moderskapspenning/Faderskapspenning/Föräldrapenning/Sjukdagpenning  

Hyresinkomster/Dividendinkomster/Kapitalinkomster/Ränteinkomster  

Övriga inkomster t.ex. av kommunen utbetalt stöd för närståendevård  

Studieintyg  

Inkomster för barn/barnen som är i dagvård t.ex. underhållsstöd och -bidrag, pension  

Avdrag; betalda underhållsbidrag  

Företagsverksamhet 

Jordbruksinkomster 

Skogsinkomster 

Företagets namn 

 

FO-nummer 

Företagsform 

 

Bokföringen sköts av (namn, tfn, e-post) 

 

Företagsinkomster  

Inkomster från jordbruk  

Skogsinkomster  

Övrigt 

 

  

 

Jag bekräftar att de givna uppgifterna är riktiga och godkänner att uppgifterna granskas. 

 

 

Ort och datum  Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande 
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VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL INKOMSTUTREDNINGEN: 

Förvärvsinkomster/lön: hämtas från inkomstregistret. Vid behov kontaktar dagvårdssekreteraren er. 

(Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten från föregående år) 

Studerande: giltigt studieintyg 

Socialförmåner från FPA etc.: arbetslöshetsersättning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, hemvårdsstöd, flexibel 

eller partiell vårdpenning, sjukdagpenning, underhållsstöd, rehabiliteringspenning, pensioner, även sådana som betalas åt ett barn, 

alterneringsersättning. 

Företagare/Jordbrukare/Skogsbrukare: Aktiebolag – lönespecifikation och utredning av naturaförmåner samt eventuella 

utdelningar. Firma: resultaträkning. Öb/Kb: resultat- och balansräkning samt utredning över lön och naturaförmåner. 

Jordbrukare/Skogsbrukare: beslut över den senast fastställda beskattningen med specifikationer, skogens areal. Ny företagare: kopia 

av förskottsdebetsedel, beslut om startpeng. 

Övriga inkomster och förmåner: inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, underhållsbidrag, pensioner, vuxenutbildningsstöd, 

kapitalinkomster (ränte-, options-, dividend- och hyresinkomster), stöd för närståendevård, av förbund betald alterneringsersättning, 

övriga personliga inkomster (t.ex. mötesarvoden, naturaförmåner), ersättningar och dagpenningar som betalas på basis av 

olycksfallsförsäkring. 

SOM AVDRAG FRÅN INKOMSTERNA BEAKTAS betalda underhållsstöd. Som bilaga bifogas ett kvitto/verifikat över erlagda 

betalningar. 

 

Som inkomst beaktas  

De skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan 

vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller 

äktenskapsliknande förhållanden. 

Som inkomster beaktas inte  

Som inkomster beaktas inte barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikapp förmåner (570/2007), barnförhöjning enligt 

folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, 

militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och 

reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 

och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

(916/2012), stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier, ersättningar för kostnaderna för familjevård 

och stöd för hemvård av barn. 

 


