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INKOMSTUPPGIFTER för BARN- eller SKOLBARNOMSORGSPLATS 
 
Ifylld blankett skickas till Ängdala Skolor, Bitr.rektor, Ängdalavägen 139-20, 236 91 Höllviken 

Personuppgifter 
 
Vårdnadshavare 

Efternamn Förnamn 

Personnummer Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Telefonnummer (inkl. riktnr) Mobilnummer 

E-postadress 

 
Personuppgifter 
 
Make/Maka/Sambo/ 
Registrerad partner 

Efternamn Förnamn 

Personnummer Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Telefonnummer (inkl. riktnr) Mobilnummer 

E-postadress 

 
BARN I FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM (inkl. de barn som tar del av barnomsorg och som inte går på Ängdala Skolor) 

Personuppgifter 
 
Barn 1 

Efternamn Förnamn 

Personnummer Placering (ange vilken förskola eller vilket fritidshem) 

 
Personuppgifter 
 
Barn 2 

Efternamn Förnamn 

Personnummer Placering (ange vilken förskola eller vilket fritidshem) 

 
Personuppgifter 
 
Barn 3 

Efternamn Förnamn 

Personnummer Placering (ange vilken förskola eller vilket fritidshem) 
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Hushållets 
inkomster 

Barn- eller skolbarnomsorgsavgiften bestäms av hushållets (makars, sambos och registrerade partners) gemensamma 
bruttoinkomst. 
 
Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap, äktenskap eller partnerskap inleds eller avslutas) är det 
viktigt att meddela Ängdala detta eftersom det påverkar avgiften. 
 

 
 
 

Maxtaxa Hushållets sammanlagda inkomst är högre än gränsen för maxtaxa (52410 kr/mån före 
skatt) 
 
Om ja behöver du inte fylla i uppgifterna nedan. 
 

o Ja 

 
Inkomster  
 
Anges i kr/mån före 
skatt 

 Vårdnadshavare Make/Maka/Sambo/Partner 

Förvärvsarbete   

Sjukpennig/föräldrapenning   

Arbetslöshetsersättning   

Näringsverksamhet   

Övriga skattepliktiga inkomster   

SUMMA   

 
Förändring i inkomst 
gäller från 

Datum (förändring kan anges högst två månader tillbaka i tiden) 
 

 
 
 

Dataskyddsförordningen 
(GDPR)  
 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) krävs samtycke för att få registrera personuppgifter. För att administrera dina 
uppgifter kommer dessa uppgifter att registreras i vårt dataregister. Uppgifterna kommer endast att användas inom 
ramen för förskolans och fritidshemmets verksamhet och vara tillgänglig endast för de personer som administrerar 
barnomsorgsavgifterna.  Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av 
dessa. Genom att skriva under blanketten samtycker du till dina uppgifter behandlas i databasen. Du kan när som 
helst återta detta samtycke.  
 

 
 
 
 

Vårdnadshavares 
underskrift 

Datum Ort 

Signatur vårdnadshavare 1 Namnförtydligande 

Signatur vårdnadshavare 2 Namnförtydligande 

 
 


