Anmälan om inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem
* Obligatoriska fält

Vuxen 1 - fakturamottagare
Taxan är densamma för ensamstående vårdnadshavare, gifta/sammanboende vårdnadshavare och
familjehemsföräldrar.
Avgiftsberäkning grundar sig på det gemensamma hushållets inkomster. Även om din make/maka/sambo inte är förälder
till barnet, ska hens inkomst räknas med.
Föräldrar som inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad och båda föräldrarna har behov av barnomsorg är
båda platsinnehavare. Barnet har en plats men föräldrarna får varsin faktura. Avgiften är beräknad på den sammanlagda
inkomsten i respektive förälders hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet får inte överstiga maxtaxan.
Information om avgifter och regler finner du på vår webb: torsby.se/avgiftbarnomsorg.
Personnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Gatuadress*
Postnummer*
Ort*
Telefon*
E-post

Barnets namn
Det räcker om du anger ett barns information som är inskriven i kommunala förskola eller fritidshem.
Barnets personnummer*
Barnets namn*

Syskon i enskild regi
Syskon i (Du kan endast välja ett alternativ)
Kooperativ förskola

Kooperativ skolbarnomsorg

Kooperativets namn
Barnets namn
Barnets personnummer

Skicka blanketten till
Torsby kommun
67. Kansliet för förskoleverksamhet
685 80 Torsby

Vid frågor, kontakta
0560-161 61
0560-160 00 växel

E-post/Internet
bun@torsby.se
www.torsby.se

GDPR
Mer information
www.torsby.se/gdpr
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Vuxen 1 - inkomstuppgifter
Gäller för* (Du kan endast välja ett alternativ)
Nyplacering

Inkomständring

Ändrade familjeförhållanden
Inkomstuppgifterna gäller från och med (ÅÅÅÅ-MM-DD)*
Månadslön innan skatt dragits*
Arbetsgivare/skola*
Övrig information

Medsökande
Jag är ensam i hushållet (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

Vuxen 2 - make/maka/sammanboendes uppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
E-mailadress

Vuxen 2 - make/maka/sambo - inkomstuppgifter
Inkomstuppgifterna gäller från och med (ÅÅÅÅ-MM-DD)*
Månadslön innan skatt dragits*
Arbetsgivare/skola*
Övrig information

Skicka blanketten till
Torsby kommun
67. Kansliet för förskoleverksamhet
685 80 Torsby

Vid frågor, kontakta
0560-161 61
0560-160 00 växel

E-post/Internet
bun@torsby.se
www.torsby.se

GDPR
Mer information
www.torsby.se/gdpr
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GDPR
Namn, adress, personnummer, arbetsgivare, inkomst och barnets uppgifter behöver vi för att administrera din anmälan
om inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem. Vill du läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter, se
webben: www.torsby.se/gdpr

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift

Medsökande
Ort och datum

Underskrift

Skicka blanketten till
Torsby kommun
67. Kansliet för förskoleverksamhet
685 80 Torsby

Vid frågor, kontakta
0560-161 61
0560-160 00 växel

E-post/Internet
bun@torsby.se
www.torsby.se

GDPR
Mer information
www.torsby.se/gdpr
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