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Familje- och inkomstredovisning

Förälder/Sammanboendes namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon bostad Telefon arbete

Anställd Pension Föräldraledig Egen rörelse Arbetssökande, intyg från  
    arbetsförmedning bifogas
Sjukskriven Studerande (bifoga intyg)

Arbetsgivare/egen rörelse, ange namn

Färdtjänstens kontaktuppgifter 
Telefon: 031-41 95 40 
Fax: 031-41 09 50  
E-post: planeringen@fardtjansten.goteborg.se 
www.goteborg.se/fardtjanstresor

Gifta/ingått partnerskap,                                  Gifta/ingått partnerskap,                              Sammanboende                          Ensamstående 
sammanboende                                               ej sammanboende

Får ekonomiskt bistånd enligt                                                Lämnar ej inkomstuppgift.                                                   Delad faktura  
socialtjänstlagen (försörjningsstöd)                                       Accepterar taxans högsta avgift.                                         (vid barnet växelvisa boende)                                

Allmänna uppgifter
Förälder/Sammanboendes namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon bostad Telefon arbete

Anställd Pension Föräldraledig Egen rörelse Arbetssökande, intyg från  
    arbetsförmedning bifogas
Sjukskriven Studerande (bifoga intyg)

Arbetsgivare/egen rörelse, ange namn

Civilstånd

Ja Ja Ja
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Namn: Namn:

Inkomst per månad 
från och med:

Inkomst per månad 
från och med:

Bruttolön inklusive semesterersättning och 
övriga skattepliktiga ersättningar i anslutning 
till anställlning

Familjehemsföräldrars arvodeersättning

Inkomst av tjänstsgöring utomlands (ska 
inräknas så länge hushållsgemenskap råder, 
även om någon är folkbokförd i annat land.

Pension (ej barnpension)

Livränta (skattepliktig, se kontrollavgift)

Graviditetspenning, föräldrapenning, sjukpen-
ning, sjukersättning

Vårdbidrag för barn (skattefri del undantas)

Arbetslöshetsersättning, aktivitetsersättning

Alfa-kassa, aktivitetsstöd

Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknads-
utbildning

Inkomst av näringsverksamhet  
(se deklaration)

Avgiftsgrundande summa:

Månadsinkomster före skatt
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Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att på blanketten lämnande uppgifter är riktiga. Jag har tagit del av gällande bestämmelser. Jag är medveten om min skyldighet att anmäla förändringar 
som kan påverka avgiften och godkänner att mina inkomstuppgifter kontrolleras hos arbetsgivare och myndigheter.

Datum                                  Underskrift vårdnadshavare/sammanboende                                             Underskrift vårdnadshavare/sammanboende      

De uppgfter du lämnar kommer att registreras i ett dataregister. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).
Är du egen företagare och inte kan uppskatta din månadsinkomst, betalar du maxtaxans högsta avgift. Din avgift regleras i efterhand av din stadsdel efter att du 
uppvisat din årliga självdeklaration.
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