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Bilagor som inlämnas: l Lönespecifikationer

l Beskattninsgintyg
l Handlingar som styrker boendekostnader
l Handlingar som styrker kostnader för studielån

Förälderns inkomster (nettoinkomster per månad):

l Betalda underhållsbidrag
l För barn som bor hos föräldern
l För gemensamma barn med sambo
l Umgängesavdrag Se tabell för belopp

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med verkligheten:

Förälders underskrift

VÅRDÖ KOMMUN

Barnets namn: 

Förälder: 

Övriga inkomster, t.ex. bostadsbidrag
Boendekostnader som beaktas för föräldern:
Hyra, vederlag, ränta, amortering på bostadslån
Vattenavgift

Uppgifter för beräkning av förälders underhållsförmåga

Belopp/mån
Allmänna levnadskostnader (schablonbelopp som innefattar mat,

Personsignum: 

Telefon:

Belopp/mån
Förvärvsinkomster

Kostnader för övrigt underhållsansvar och umgänge

Andra boendekostnader, vilka?

Övriga kostnader som beaktas för föräldern:

Särskilda kostnader för hälso- och sjukvård (kronisk sjukdom, handikapp, specialdiet)
Kostnader för arbetsresor (0,24 €/km med egen bil eller enl. billigaste färdsättet)
Kostnader för skulder (räntor och amorteringar på studielån)
Resekostnader för umgänge med barnet (som överstiger 117 €/månad)

kläder/skor, tidningar, TV-licens, hälso- och sjukvård, städ, hygien, lösöre, telefon, 
dator, rekreation, fritid och andra jämförbara kostnader) Se tabell för belopp.

Renhållningsavgifter
Elräkning

Inkomster av näringsverksamhet
Pensionsinkomster
Sociala förmåner (förmån och förmånsbelopp)
Ensamförsörjartillägg på barnbidraget
Kapitalinkomster och dividender

Gemensam Socialnämnd för Sund och Vårdö
Norra Sundsvägen 361
22 520 Kastelholm

socialsekreterare Susann Peltonen
Tel. 018- 432730

E-mail: susann.peltonen@sund.ax
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Ifylles en separat blankett för varje barn

Kostnader för barnet som beaktas: 

Scahblonbelopp som beaktas för allmänna levnadskostnader

Allmänna kostnader enligt barnets ålder
Barnets ålder

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med verkligheten:

Förälders underskrift

VÅRDÖ KOMMUN

Uppgifter för beräkning av barnets behov av underhåll

Försäkringspremier ( främst sjuk - och olycksfallsförsäkring)
Andra särskilda kostnader (fortlöpande kostnader enligt gemensam prövning)

0-6 år
7-12 år

Belopp/mån

Kostnader för barnets specialintressen (främst avgifter och behövliga redskap)

Allmänna levnadskostnader (schablonbelopp som innefattar mat, kläder,
hygien, telefon, dator, fickpengar, rekreation, fritid, hälso- och sjukvård, andel av 
hemmet, resor och andra jämförbara utgifter) Se tabell för belopp.

Belopp/mån

Barnets namn: Personsignum:

Barnbidrag

Särskilda kostnader för hälso- och sjukvård. (Gäller främst fasta kostnader som 
föranleds av kronisk sjukdom, handikapp eller specialdiet)
Kostnader för barnomsorg
Kostnader för fritidshemsvård
Kostnader för barnets utbildning (främst läromedelskostnader och termins-
avgifter för gymnasieutbildning)

Barnets inkomster (nettoinkomster per månad)

Belopp €
305 €
356 €
480 €

Barnets inkomster (nettoinkomster per månad) Avdrag vid beräkning

13-17 år

Barnets kapitalinkomster och dividender
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Belopp €
614 €
517 €

Umgängesavdrag
Ringa in det aktuella avdraget

0-6 år 7-12 år 13-17 år
0,00 € 0,00 € 0,00 €

32,00 € 34,50 € 38,00 €
43,00 € 46,50 € 53,00 €
56,50 € 60,50 € 66,00 €

Övrigt underhållsansvar
Barn som bor hos föräldern

Allmänna levnadskostnader Avdrag* Skillnad

* underhållsbidrag/underhållsstöd/familjepension till barnet

Gemensamma barn med nuvarande sambo

l Underhållsansvar = Hälften av barnets allmänna levnadskostnader

Skälighetsbedömning

När ett underhållsbidrag har räknats ut på det sätt som beskrivits ovan, skall man ännu 
till sist göra en bedömning om slutresultatet är skäligt med hänsyn till alla 
omständigheter som inverkar på saken.

(305 € / 356 € / 480 €)

VÅRDÖ KOMMUN

10-12 nätter/månad

Samboende/äktenskap/annat parförhållande

Vistelse i snitt
Färre än 7 nätter /månad
7-9 nätter/månad

Andel

Allmänna levnadskostnader för förälder enligt boendeform

1.
2.

13-15 nätter/månad

Barnets namn:

4.
3.

Boendeform
Ensamstående/ensamförsörjare
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