INKOMSTFÖRFRÅGAN Barnomsorg
OBS! Vid utebliven inkomstuppgift tas högsta avgiften ut
Avgiften beräknas av hushållets bruttoinkomst.
I bruttoinkomsten ingår även biinkomster. Även make/maka/sambos
inkomst ska ingå. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad
men skilt boende och barnet har ett växelvis boende, delar
vårdnadshavarna på en plats i barnomsorgen och får då var sin
räkning. Avgiften baseras på respektive hushållsinkomst och utifrån
var och ens tillsynsbehov.
Som inkomst räknas inte: barnbidrag, socialbidrag, bostadsbidrag,
underhållsbidrag/stöd, studiemedel – bidragsdelen etc.

Skickas till:

Hällefors kommun
Förskola och fritidshem
712 83 Hällefors

Gäller fr.om. datum

Bifoga schema och studieintyg!
Personuppgifter
Barnets namn

Barnets personnummer

Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares/sambos namn

Gatuadress

Postnummer

Arbetsgivare

Arbetsgivare

Månadsinkomst före skatt (bruttoinkomst)
Jag/vi vill inte uppge inkomst och accepterar högsta avgift

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare/sambo

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Sjukpenning/sjukbidrag
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
Pension (ej barnpension)
Arbetslöshetsersättning
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga m.m.
Livränta (vissa undantag finns)
Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet
SFI / Etableringsbidrag
Summa kr.
Underskrift

Ort och datum vårdnadshavare

Namnteckning vårdnadshavare

Namnförtydligande vårdnadshavare

Ort och datum vårdnadshavare/sambo

Namnteckning vårdnadshavare/sambo

Namnförtydligande vårdnadshavare/sambo

Hällefors kommun
Postadress

712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950

Behandling av personuppgifter
Hällefors kommun behöver behandla era personuppgifter för att kunna ordna
plats i förskolan och fritidshemmet samt för ev. fakturering. För barnet
behandlar vi personuppgifter i form av namn, personnummer, adress,
telefonnummer och modersmål. För vårdnadshavare behandlar vi
personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, arbetsgivare/skola,
telefon, civilstånd och sysselsättning.
Hällefors kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning. Kommunen har rätt att använda personuppgifterna på grund av
myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter
kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande
dokumenthanteringsplan.
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter med skatteverket,
försäkringskassan, samt med vårt personuppgiftsbiträde Tempus. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en annan tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om
de uppgifter Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna
invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. Enklast görs det
på kommun@hellefors.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se. Tillsynsmyndighet
är Datainspektionen, vilka du kan vända dig till med klagomål på vår
behandling av personuppgifter.

