Inkomstanmälan
Blanketten skickas till: Hjo kommun, barnomsorgshandläggare, 544 81 Hjo

Uppgifter om barn i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg
För- och efternamn:

Personnummer:

För- och efternamn:

Personnummer:

För- och efternamn:

Personnummer:

Uppgifter om vårdnadshavare 1
För- och efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Telefon:

Postnummer:

Postadress:

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Uppgifter om vårdnadshavare 2
För- och efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Telefon:

Postnummer:

Postadress:

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Make/maka/sambo (om sammanboende med annan än den andra vårdnadshavaren)
För- och efternamn:

Personnummer:

Arbetsgivare/skola

Telefon arbete/skola

Inkomstredovisning Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst
Inkomstslag

Vårdnadshavare 1

Lön (före skatt)
Inkomst från näringsverksamhet
A-kassa/ Alfa-kassa
Utbildningsbidrag/ arbetsmarknadsutbildning
Föräldrapenning / sjukpenning
Pension (ej barnpension)
Livränta
Familjehemsersättning
Familjebidrag
Vårdbidrag
Arvoden,
Summa
Familjens sammanlagda månadsinkomst överstiger 52 410 kr/månad
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Vårdnadshavare 2

Make/Maka/Sambo

Härmed intygas att lämnade uppgifter är sanningsenliga
Datum och underskrift vårdnadshavare 1

Datum och underskrift vårdnadshavare 2

Beräkning av barnomsorgsavgift
 Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst.
 För ensamstående vårdnadshavare beräknas avgiften på dennes inkomst.
 För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte
gemensamma barn beräknas avgiften på bådas inkomster.
 Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i
samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda
har behov av barnomsorg, grundas avgiften på den sammanlagda
inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.
Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn.
Avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.
Samtliga beräkningar görs på bruttoinkomst.
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Denna information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella
personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig
som registrerad.
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är
Kommunstyrelsen i Hjo kommun.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att säkerställa identifieringen av de registrerade då vi
ska handlägga och beräkna barnomsorgsavgift.
Behandlingen grundar sig på Dataskyddsförordningen 6 b – Fullgöra avtal med den registrerade.
De som kan komma att ta del av personuppgifterna är administratör inom Barn och utbildning samt
barnomsorgshandläggare. Då Hjo kommun lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att
lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.
Personuppgifterna kommer att sparas och gallras enligt kommunens riktlinjer för gallring och arkivering
enligt beslutad dokumenthanteringsplan.
Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter
eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända
mot behandlingen.
Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra
personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
Registrerad har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information besök www.imy.se
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@skovde.se alternativt
ringa Kontaktcenter telefonnummer: 0500 – 49 80 00
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