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INKOMSTUPPGIFT
förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg
Inkomstuppgift kan även lämnas via e-tjänst http://www.trollhattan.se/forskola
Uppgifter om vårdnadshavare (Platsinnehavare 1, boförälder)
Namn (efternamn och förnamn)

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnr/Postadress

Arbetsplats/skola

Telefon bostad

Telefon arbetsplats/skola

Uppgifter om vårdnadshavare (Platsinnehavare 2, förälder)
Namn (efternamn och förnamn)

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnr/Postadress

Arbetsplats/skola

Telefon bostad

Telefon arbetsplats/skola

Uppgifter om make/maka/sammanboende (till boförälder)
Namn (efternamn och förnamn)
Arbetsplats/skola

Telefon bostad

Personnummer (10 siffror)
Telefon arbetsplats/skola

Uppgifter om barn
Barnets namn

Personnummer (10 siffror)

Barnets namn

Personnummer (10 siffror)

Barnets namn

Personnummer (10 siffror)

Avgiftsgrundande belopp

Platsinnehavare 1
Kronor/månad

Platsinnehavare 2
Kronor/månad

Sammanboende
Kronor/månad

Bruttoinkomst, tjänst
Bruttoinkomst, näringsverksamhet
Arbetslöshetsersättning per månad
Föräldrapenning
Aktivitetsstöd/aktivitetsersättning
Sjukpenning
Sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning
Pension, ej barnpension
Livränta
Vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Familjebidrag i form av familjepenning
Summa inkomst, kronor/månad

 Önskar ej uppge inkomst utan väljer högsta avgift enligt maxtaxa
Uppgifterna gäller fr.o.m. ______________________________ Ensamstående fr.o.m. ___________________________
Jag/Vi försäkrar att uppgifterna är korrekta
_______________
Datum

_________________________
Platsinnehavare 1

_________________________
Platsinnehavare 2

_________________________
Make/maka/sammanboende
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Ändringar som påverkar avgiften, t ex ändrade familjeförhållanden och inkomständring, är du
som vårdnadshavare ansvarig att anmäla direkt till Utbildningsförvaltningen.
Stadens e-tjänster och information hittar du via www.trollhattan.se/forskola
Information om behandling av personuppgifterna
Genom att anmäla/ansöka samtycker du till att information du lämnar får lagras och bearbetas
utifrån det ändamål anmälan/ansökan är ämnad för. De uppgifter du lämnar kommer att införas i
en databas. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
För mer information: trollhattan.se/dataskydd Välj Personuppgifter, Utbildningsnämnden

Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Aktuell taxa finns på http://www.trollhattan.se/forskola

Information
•
•
•
•
•

•
•
•

Det yngsta barnet räknas som ”Barn 1”
Avgift beräknas på bruttoinkomst per månad. Vid inkomst ej överstigande 10 000 kronor
per månad är platsen avgiftsfri.
Avgift debiteras innevarande månad och betalas 12 månader/år. Förfallodagen är alltid
den sista i månaden. Trollhättans Stad tillämpar påminnelseavgift på 60 kr.
Uppsägning av plats ska göras senast två månader före sista placeringsdag. Avgift betalas under uppsägningstiden.
Barn i åldern 1-5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, erbjuds förskoleverksamhet 3 tim/dag eller 15
tim/vecka under hela året. Avgift betalas enligt ovanstående taxa.
Barn i åldern 3-5 år erbjuds allmän förskola omfattande 525 tim/år. Verksamheten är förlagd under skolans terminer och är avgiftsfri från 1 september t.o.m. 31 maj.
6-åringar erbjuds förskoleklassverksamhet omfattande 525 tim/år. Verksamheten är
förlagd under skolans terminer och är avgiftsfri.
Barn i behov av särskilt stöd och stimulans erbjuds plats efter utredning av behov. Avgiften reduceras med 30 % för barn t.o.m. 3 år.
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