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INFORMATION 
2020-08-20 

 
 

Varför får du denna faktura? 
 

Du får den här fakturan för att du under 2018 betalade för lite eller för mycket för 

ditt barns plats i förskolan eller på fritidshem i Huddinge kommun.  

Varför har det blivit fel? 
Ditt hushålls inkomst avgör hur mycket du ska betala för barnomsorgen. Ett 

hushåll består av de vuxna som bor tillsammans. Du måste själv rapportera in till 

kommunen hur mycket ditt hushåll tjänar. Om du inte rapporterar in rätt inkomst 

kommer din avgift att bli fel.  

Årlig kontroll 
Varje år kontrollerar Huddinge kommun om Skatteverkets uppgifter om din 

inkomst stämmer överens med den inkomst du har registrerat hos kommunen. Det 

tar två år för Skatteverket att räkna ut hur mycket alla har tjänat. Först när 

Skatteverkets uppgifter är klara kan vi jämföra dem med våra egna uppgifter. 

Vad händer nu? 
 Om du har betalat för lite ska du betala in summan som står på fakturan. 

 Om det står ”till godo” på fakturan får du senast den 31 december 2020 

pengar tillbaka. Vill du få dem på ditt bankkonto använd e-tjänsten 

Registrera konto för att få pengar tillgodo: https://service.huddinge.se/ 

Har du frågor om inkomstkontrollen? 
Mejla till inkomstkontroll@huddinge.se eller kontakta Huddinge servicecenter på 

telefon 08-535 300 00. Många hör av sig med frågor om inkomstkontrollen. 

Därför kan det ta upp till två veckor innan du får svar via mejl. 

Om du tycker att fakturan är fel 
Mejla och skriv varför till inkomstkontroll@huddinge.se eller skicka ett brev till: 

Barn – och utbildningsförvaltningen, Förskoleavdelningen, 141 85 Huddinge 
 

Läs mer: 

www.huddinge.se/inkomst 
 

 

 www.huddinge.se/inkomstلقراءة هذه الرسالة باللغة العربية، ابحث في اإلنترنت بالموقع: 

Para leer la carta en español, visite www.huddinge.se/inkomst 

Jos haluat lukea kirjeen suomeksi, se on sivustolla: www.huddinge.se/inkomst 

To read this letter in English, go to www.huddinge.se/inkomst 
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