Inkomstredovisning för beräkning av taxa
för Förskola/Pedagogisk omsorg/Fritidshem

Civilstånd
Gift/Sambo

Ensamstående

Delar faktura med, personnr

Vårdnadshavare (räkningsmottagare)

Vårdnadshavare 2/Vuxen 2

Personnummer

Personnummer

Namn

Namn

Adress/postnummer/ort

Adress/postnummer/ort

Arbetsplats/Skola/Övrigt

Arbetsplats/Skola/Övrigt

Telefon arbete/skola

Mobilnummer

Telefon arbete/skola

Mobilnummer

Barnets personnummer

Barnets placering

Barnet/Barnen
Barnets namn

Hushållets gemensamma bruttoinkomst överstiger taket för maxtaxa. Information om taket för maxtaxa
kan du ta dela av via hemsidan: https://www.sater.se/barn-utbildning/forskola/avgifter-och-regler/.
Om hushållets gemensamma bruttoinkomst är lika stor eller överstiger taket för maxtaxa behöver du/ni
inte fylla i nedanstående uppgifter.
Ekonomisk redogörelse brutto (före skatt)
Vårdnadshavare 1
(kr/mån)
Lön och andra ersättningar i anslutning till tjänst, inkl. semesterersättning.
Inkomst av näringsverksamhet
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Pension/Livränta/Sjukersättning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning
för merutgifter ska inte tas med)
Föräldrapenning/Sjukpenning
Utbildningsbidrag/Aktivitetsstöd m.m.
Arbetslöshetsersättning - dagpenning
Övrigt
Summa per vuxen
Saknas andra inkomster än studiemedel från CSN

Vårdnadshavare 2
/Vuxen 2 (kr/mån)

Redovisningen gäller fr.o.m. datum:

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är med verkligheten överensstämmande:
Vårdnadshavare

Vårdnadshavare 2/Vuxen 2
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Inkomstredovisning för beräkning av taxa
för Förskola/Pedagogisk omsorg/Fritidshem

Information

Inkomst skall alltid anmälas, även om inkomsten är 0 kronor. Inkomsten skall avse månadsinkomsten, ej årsinkomst, och före skatt (brutto).
Endast skattepliktig inkomst skall uppges.
Inkomster och bidrag som inte är avgiftsgrundande

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Underhållsbidrag
Studiemedel
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Underhållsstöd
Försörjningsstöd (socialbidrag)
Rekryteringsbidrag
Stipendier
Barnpension

Om inkomst inte lämnas debiteras högsta avgiften enligt maxtaxans regler.
Platsinnehavaren skall så snart inkomständring sker anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen.
Anledning till inkomständring kan vara löneförhöjning, arbetslöshet, ändrad sysselsättningsgrad,
ensamstående, sammanboende.
Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. För gifta
med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. Samma princip skall ligga som grund för avgiftsberäkningen även för sammanboende med eller utan gemensamma barn.
Vid frågor, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen, tfn: 0225-551 99, e-post: bun@sater.se
Blanketten skickas till: Säters kommun, barn- -utbildningsförvaltningen, box 300, 783 27 Säter.
Se information om personuppgiftsbehandling på nästa sida.
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Inkomstredovisning för beräkning av taxa
för Förskola/Pedagogisk omsorg/Fritidshem

Information om personuppgiftsbehandling
Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000–2247) behandlar
dina personuppgifter i syfte att erbjuda och administrera barnomsorg. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att enligt Skollagen kunna erbjuda barnomsorg.
Vi registrerar namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. I vissa fall registreras även andra
personuppgifter som t.ex. modersmål och hälsotillstånd. Uppgifter inhämtas också från folkbokföringsregistret och från Skatteverket för att ha ett uppdaterat adressregister och för att kontrollera att
rätt avgift betalats för erhållen barnomsorg.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna sparas eller gallras enligt en av barn- och utbildningsnämnden beslutad dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag.
Barn- och utbildningsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som
leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som barn- och utbildningsnämnden behandlar. Kontakta i så fall barn- och utbildningsnämnden och begära informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar barn- och utbildningsnämnden enligt nedan:
Säters kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Box 300,
783 27 Säter.
Tfn 0225-552 00
E-post: bun@sater.se
Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter.
Tfn 0225-550 00
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).
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