
�
Inkomstuppgifter	  och/eller	  ändring	  av	  familjeförhållande	  
	  
Vårdnadshavare/platsinnehavare	  

	  	  Förnamn,	  e*ernamn	   	   	   	   	   	   	   Personnummer	  

	  	  	  Gatuadress	   	   	   	   	   	   	   	   Postadress	  

	  	  Telefon	  bostad	  	   	   	  	  	  	  	  	  Telefon	  arbete	   	   	   Telefon	  mobil	  

	  	  Arbetsplats/läroanstalt/egna	  företagets	  namn	  

	  	  Civilstånd	  (gi*,	  ogi*,	  sambo)	  

	  
Ändrade	  familjeförhållanden	  

	  	  Sambo/gi*	  från	  och	  med:	   	  	  	  	  	  	  	  Ensamstående	  från	  och	  med:	  

	  
Make/maka/sambo	  

	  	  Förnamn,	  e*ernamn	   	   	   	   	   	   	   Personnummer	  

	  	  Arbetsplats/läroanstalt/egna	  företagets	  namn	  

	  	  Telefon	  arbete	  	   	   	   	   	   	   	   Telefon	  mobil	  

Personuppgi*er	  om	  placerade	  barn	  

	  	  Namn,	  e*ernamn	   	   	  	  	  	  Personnummer	   	   	   Placering	  &	  Nivå	  

Personuppgifter	  hanteras	  enligt	  personuppgiftslagen.	  Uppgifterna	  behövs	  för	  att	  administrera	  ärenden	  hos	  Ilmis	  Förskolor	  AB.	  
Registrerad	  har	  rätt	  att,	  efter	  skriftlig	  ansökan,	  en	  gång/år	  få	  veta	  hur	  uppgifterna	  behandlats	  och	  få	  rättelse	  av	  dem.	  Ansökan	  
ställs	  till	  adressen	  nedan.	  Information	  lämnas	  av	  PUL-‐ansvarig	  på	  	  Ilmis	  Förskolor	  AB.	  
 
Ilmis	  Förskolor	  	  AB•	  Malcusgatan	  26,	  302	  69	  Halmstad	  •	  Tel:035-‐260	  80	  88	  •	  www.ilmis.se	  •	  Org	  nr	  556982-‐6174



�
Inkomstuppgifter	  

Avgi*sgrundande	  inkomst:	  Hushållets	  gemensamma	  ekonomiska	  förhållande	  ligger	  5ll	  grund	  för	  avgi7en,	  vare	  sig	  
man	  är	  gi7a,	  sammanboende	  (med	  eller	  utan	  gemensamma	  barn)	  eller	  är	  ensamstående.	  Den	  avgi7sgrundande	  
inkomsten	  är	  hushållets	  sammanlagda	  månadsinkomst	  före	  ska?	  och	  den	  ofa?bar	  inkomst	  från	  arbete	  (även	  
utomlands),	  föräldrapenning,	  sjukpenning,	  sjukbidrag,	  pension,	  arbetslöshetsersä?ning,	  A-‐kassa	  och	  utbildningsbidrag.	  

Inkomster	  som	  inte	  är	  avgi*sgrundande:	  Barnbidrag,	  Bostadsbidrag,	  Rekryteringsbidrag,	  Studiemedel	  (CSN),	  
Socialbidrag,	  Underhållsbidrag/stöd.	  

Om	  inkomstredovisning	  inte	  lämnas:	  Om	  inkomstredovisning	  inte	  lämnas	  debiteras	  avgi7	  e7er	  högsta	  klass.	  

Äktenskapsskillnad/upplöst	  samboförhållande:	  Vid	  äktenskapsskillnad/upplöst	  samboförhållande	  beräknas	  ny	  avgi7	  
från	  och	  med	  det	  datum	  man	  är	  folkbokförda	  på	  skilda	  adresser,	  eller	  e7er	  det	  a?	  kvi?o	  från	  5ngsrä?en	  om	  
äktenskapsskillnad	  har	  uppvisats.	  

□	  Sätt	  ett	  kryss	  i	  rutan	  om	  hushållets	  genomsnittliga	  månadsinkomst	  (Årsinkomst/12)	  uppgår	  till	  mer	  
än	  42	  000	  kronor.	  Om	  inte	  fyll	  nedanstående	  fält.	  

	  	  Förälder	  1:	  inkomster	  per	  månad	  före	  skaP	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Underskri*	  

	  	  Ort	  &	  datum	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Namnförtydligande	  

	  
	  	  Förälder	  2/	  Sambo:	  inkomster	  per	  månad	  före	  skaP	  	  	  Underskri*	  

	  	  Ort	  &	  datum	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Namnförtydligande	  

Jag	  försäkrar	  a?	  de	  på	  blanke?en	  lämnade	  uppgi7erna	  är	  rik5ga.	  Jag	  är	  medveten	  om	  min	  skyldighet	  a?	  
omedelbart	  anmäla	  sådana	  förändringar	  som	  kan	  påverka	  avgi7en	  och	  godkänner	  a?	  mina	  
inkomstuppgi7er	  och	  arbets5der	  kan	  komma	  a?	  kontrolleras	  hos	  arbetsgivaren	  och	  myndigheter.	  
(Vid	  gemensam	  vårdnad	  skriver	  båda	  vårdnadshavare	  under)	  

Nedanstående	  fält	  fylls	  i	  av	  förskolan	  
	  
	  	  Datum	  för	  moPagande:	   	   	   	   MoPaget	  av:	  

	  	  Förskola:	   	   	   	   	   	   Underskri*:	  

Personuppgifter	  hanteras	  enligt	  personuppgiftslagen.	  Uppgifterna	  behövs	  för	  att	  administrera	  ärenden	  hos	  Ilmis	  Förskolor	  AB.	  
Registrerad	  har	  rätt	  att,	  efter	  skriftlig	  ansökan,	  en	  gång/år	  få	  veta	  hur	  uppgifterna	  behandlats	  och	  få	  rättelse	  av	  dem.	  Ansökan	  
ställs	  till	  adressen	  nedan.	  Information	  lämnas	  av	  PUL-‐ansvarig	  på	  	  Ilmis	  Förskolor	  AB.	  
 
Ilmis	  Förskolor	  	  AB•	  Malcusgatan	  26,	  302	  69	  Halmstad	  •	  Tel:035-‐260	  80	  88	  •	  www.ilmis.se	  •	  Org	  nr	  556982-‐6174


