Inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem
Barnets/barnens namn
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Vuxen 1 - fakturamottagare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon bostad/Mobil

E-post

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola






Taxan är densamma för ensamstående vårdnadshavare, gifta/sammanboende vårdnadshavare och
familjehemsföräldrar.
Avgiftsberäkning grundar sig på vårdnadshavarens inkomster i det hushåll barnet/barnen tillhör. Vid gemensam
vårdnad kan detta innebära två avgifter, som avser samma barn. I de fall när ena partnern arbetar utomlands,
oavsett folkbokföringsort, ska inkomsten räknas med i avgiftsunderlaget.
Information om avgifter och regler finner du på vår webb: torsby.se/avgiftbarnomsorg.

Vuxen 2 – make/maka/sambo
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon bostad/Mobil

E-post

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Syskon i enskild regi

TORSBY7097e, v 2.0, 2016-09-19, Torsby kommun

Kooperativ förskola

Kooperativ skolbarnomsorg

Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

Inkomstuppgift
Gäller för

Nyplacering

Inkomsten gäller fr.o.m.

Inkomständring

Ändrade familjeförhållanden
Forts. nästa sida 

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
Se nästa sida

Se nästa sida
-

www.torsby.se

1 (2)

Avgiftsgrundad inkomst









Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster så kallad förvärvsinkomst
enligt Inkomstskattelagen (1999:1229).
Om inkomstuppgift inte lämnats in baseras avgiften efter högsta belopp enligt taxan.
Ändring av inkomst måste ske till kansliet.
För familjer med stora variationer i den avgiftsgrundande inkomsten beräknas avgiften enligt den genomsnittliga
årsinkomsten.
Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera inkomstuppgiften hos berörda myndigheter.
Regelbunden inkomstförfrågan görs för att hålla avgiftsunderlaget aktuellt.
Felaktig information i inkomstuppgiften (bruttoinkomster, familjeförhållanden etc.) medför efterdebitering och
kan leda till rättsliga åtgärder.
Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran.

Bruttolön i kronor per månad (innan skatt dragits) och andra skattepliktiga förmåner
Platsinnehavare 1:s bruttolön

Platsinnehavare 2:s bruttolön

Jag/vi försäkrar att uppgifterna är sanningsenliga
Jag försäkrar att de på blanketten lämnade uppgifterna är riktiga. Jag är medveten om min skyldighet att omedelbart
anmäla sådana förändringar som kan påverka avgifter. Torsby kommun gör årliga kontroller hos Skatteverket.
Datum

Vuxen 1, underskrift

Vuxen 2, underskrift

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Kansliet för förskoleverksamhet

Telefon

E-post

Torsby kommun, 67. Kansliet för förskoleverksamhet,
0560 - 161 61
685 80 Torsby
(Samtliga förskolor och fritidshemmen vid förskolan Solbacken)

forskolekansliet@edu.torsby.se

Holmesskolans kansli

Telefon

E-post

Torsby kommun, 64. Holmesskolans kansli, 685 80 Torsby

0560 - 162 33

holmesskolan@edu.torsby.se

Telefon

E-post

(Fritidshem Holmesskolan)

Kvistbergsskolans kansli

Torsby kommun, 215. Kvistbergsskolans kansli, 680 60
073-274 77 08
kvistbergsskolan@edu.torsby.se
Sysslebäck
(Fritidshemmen vid Aspeds skola, Kvistbergsskolan, Oleby skola, Stölletskolan och Östmarks skola)
Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), se nedan.

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:
Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:
Frivilligt
Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Ja, jag har tagit del av
informationen

Barn- och utbildningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se. Telefon växel: 0560-160 00
Beräkning av avgift för platsen
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, adress, personnummer, arbetsgivare, inkomst, syskon
Handläggare
3 år efter avslutad akt
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du har lämnat ett samtycke har du alltid
rätt att dra tillbaka det. Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår
handläggning av ärendet.
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den
personuppgiftsansvarige, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun, 50. Barn- och utbildningsnämnden, 685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

