ANMÄLAN
om inkomstuppgift

Skickas till:

Vårgårda kommun
447 80 Vårgårda

Inkomstuppgift
Barn

Personnummer

Förskola/dagbarnvårdare/fritids

Barn

Personnummer

Förskola/dagbarnvårdare/fritids

Barn

Personnummer

Förskola/dagbarnvårdare/fritids

Namn vårdnadshavare 1 (eller sammanboendes namn)

E-post

Personnummer

Namn vårdnadshavare 2 (eller sammanboendes namn)

E-post

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon Bostad

Telefon vårdnadshavare 1 arbete

Arbetsgivare och tfn. vårdnadshavare 1

Inkomster per månad

Telefon vårdnadshavare 2 arbete

Arbetsgivare och tfn. vårdnadshavare 2

vårdnadshavare 1

vårdnadshavare 2/sambo

Inkomstuppgift
Gäller fr o m

Förvärvsinkomst (före skatt)

Gäller fr o m

Föräldrapenning (före skatt)
Arbetslöshetsersättning (före
skatt)

Gäller fr o m

Annan avgiftsgrundande
inkomst (se taxa)

Gäller fr o m

Total summa kronor:

Den gemensamma förvärvsinkomsten är 50 340 kr/mån eller högre (före skatt). Högsta avgift accepteras
Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas på heder och samvete, samt jag/vi medger att kommunen får kontrollera uppgiven
inkomst och anställningsförhållanden med eventuell efterdebitering/återbetalning som följd.

Underskrift
Ort och datum

den

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras
för diarium, handläggning och arkivering.

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress: , 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se
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Avgiftspliktiga personer
Avgiftspliktiga personer är ensamförälder, familjehemsförälder, gift/sammanboende förälder samt person som sammanlever med
förälder. Sammanlever barnets förälder med någon som inte är förälder till barnet, räknas båda som avgiftspliktiga personer.
Avgiftsgrundande inkomster
Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (=före skatt).
Detta räknas som inkomst:
•

lön och andra ersättningar i anslutning till anställning

•

överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)

•

sjukpenning, sjukbidrag

•

föräldrapenning

•

utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning

•

arbetslöshetsersättning

•

familjebidrag i form av familjepenning

•

änkepension, förtidspension (ej barnpension)

•

livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)

•

vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättn. för merutgifter ska ej tas med)

utfyllnadsbidrag vid växelvis boende
•

familjehemsersättning (arvodesdel)

•

reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen)

Detta räknas ej som inkomst:
•

barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd

•

socialbidrag

•

bidragsdelen samt lånedelen av statliga studiemedel (skattefria)

•

statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp

•

handikappersättning

•

inkomst av kapital

•

kommunalt vårdnadsbidrag

Enkel sammanfattning
All beskattningsbar inkomst skall redovisas d v s eventuella extrainkomster av övertid o dylikt skall tas med. Alla bidrag som ej är
skattepliktiga skall ej tas med.
Har beslut meddelats om gemensam vårdnad av barn beräknas det avgiftsgrundande beloppet efter inkomsten från den förälder
på vilken adress barnet är folkbokfört.
De föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet och där barnet växelvis bor hos föräldrarna betalar var för sig efter den
sammanlagda inkomsten i respektive familjs hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats
Kontroll av inkomst
Samtliga inkomster kommer årligen att kontrolleras mot Skatteverkets uppgift om taxerad inkomst. Eventuell efterdebitering eller
återbetalning kommer att ske.

3

Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som Identitetsuppgifter,
kontaktuppgifter, inkomstuppgifter och schematider.
Syftet med en sådan behandling är att kunna använda uppgifterna vid placering i förskola,
fritids och familjedaghem och för avgiftshantering.
Utöver de uppgifter du själv lämnar kan vi också komma att samla in uppgifter från någon
annan. De uppgifter som vi samlar in från andra kan vara
• Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter
till er
• Uppgifter från andra myndigheter
Informationen/personuppgifterna behöver vi för att kunna tillhandahålla servicen/tjänsten
barnomsorg.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Dina uppgifter kommer att sparas 7 år efter att placeringen är avslutad. Därefter kommer
de att raderas.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personal på förskole/fritidsavdelningen
och förskolechef på placeringsenheten samt ekonomiavdelningen. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med andra myndigheter förutsatt att vi har en laglig skyldighet
att lämna ut dom. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför
EU
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;


Betalningar (fakturahantering)



IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av
våra IT-lösningar).

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen Vårgårda kommun.
Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller
raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
kommunen@vargarda.se eller 0322-600 600.
Du når vårt dataskyddsombud på dso@borasregionen.se, Magnus Blomqvist telefon: 0709-48 78
36 och Dan Bodin telefon: 0709-48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

