Inkomstuppgift för förskola och fritidshem
-Inkomstuppgiften gäller alltid från den 1:a i månaden.
-Saknas aktuell inkomst vid första debiteringstillfället utgår högsta avgift.
Nyanmälan inkomstuppgift från datum:
Ändring av inkomstuppgift från datum:

Barn
Förnamn barn 1

Efternamn barn 1

Personnummer

Placering

Förnamn barn 2

Efternamn barn 2

Personnummer

Placering

Förnamn barn 3

Efternamn barn 3

Personnummer

Placering

Fakturamottagare
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Gatuadress

Postnummer

Telefon

E-post

Arbetar

Studerar

Postort

Arbetssökande

Föräldraledig

Arbetsgivare/utbildningsställe/eget företag

Telefon arbetsgivare/utbildningsställe/eget företag

Sammanboende
Förnamn

Efternamn

Telefon

Arbetar

Personnummer (10 siffror)

E-post

Studerar

Arbetssökande

Arbetsgivare/utbildningsställe/eget företag

Telefon arbetsgivare/utbildningsställe/eget företag

Hallstahammars kommun, Barn och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Föräldraledig

Hushållets månadsinkomst före skatt. Etableringsersättning, CSN eller barnbidrag är inte
skattepliktiga inkomster och ska inte räknas med.
Hushållet saknar skattepliktiga inkomster

Vi har maxtaxa

Typ av inkomst

Fakturamottagare

Sammanboende

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Överskott av näringsverksamhet
Skattepliktigt utbildningsbidrag

Arbetslöshetsersättning, ALFA-kassa
Pensionsförmåner (ej barnpension), livränta
Familjehemsersättning, arvodesdelen
Vårdnadsbidrag för barn, arvodesdelen

Skattepliktiga bidrag från Försäkringskassan:
Föräldrapenning
Aktivitetsstöd
Sjukersättning
Summa inkomster:

Övriga upplysningar

Underskrift (Sammanboende behöver också skriva under)
Ort och datum

Underskrift fakturamottagare

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift sammanboende

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer
information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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