
INKOMSTUPPGIFT FÖR  
BARNOMSORGSPLATS

Sida 1 (2)
Ifylld blankett skickas till 
Serkon i Vellinge AB 
Malmövägen 28 
235 36 Vellinge

InternetadressTelefonnummerBesöksadress

Dagens datum

Vårdnadshavare 

PERSONUPPGIFTER

Efternamn Förnamn Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Make/maka/registrerad partner/sambo

Barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem

Efternamn Förnamn Personnummer
Barn 1

Efternamn Förnamn Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Efternamn Förnamn Personnummer
Barn 2

Efternamn Förnamn Personnummer
Barn 3

Placering (ange vilken förskola eller vilket fritidshem)

Placering (ange vilken förskola eller vilket fritidshem)

Placering (ange vilken förskola eller vilket fritidshem)



INKOMSTUPPGIFT FÖR  
BARNOMSORGSPLATS

Sida 2 (2)
Ifylld blankett skickas till 
Serkon i Vellinge AB 
Malmövägen 28 
235 36 Vellinge

InternetadressTelefonnummerBesöksadress

Dagens datum

HUSHÅLLETS INKOMSTER 

Förvärvsarbete

Sjukpenning/föräldrapenning

SUMMA

Övriga skattepliktiga inkomster

Näringsverksamhet

Arbetslöshetsersättning

Inkomster (anges i kronor/månad före skatt.) 

Hushållets sammanlagda inkomst är högre än gränsen för maxtaxa (47 490 kr/månad före skatt). 
Om ja, behöver du inte fylla i uppgifterna nedan. Ja

  
Barnomsorgsavgiften bestäms av hushållets (makars, registrerade partners och sambors) gemensamma bruttoinkomst.  
  
Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap, äktenskap eller partnerskap inleds eller avslutas) är det viktigt att 
meddela kommunens debiteringsenhet detta eftersom det påverkar avgiften. 

NamnförtydligandeSignatur vårdnadshavare 1

OrtDatum

VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT

Maxtaxa

Vårdnadshavare Make/maka/partner/sambo

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom blanketten Inkomstuppgift för barnomsorgsplats.  
Behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering. De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, 
personnummer, inkomstuppgift, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. 
Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendesystem Procapita. Dina personuppgifter kommer hanteras av Utbildningsnämnden. Vellinge 
kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än 
nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på vellinge.kommun@vellinge.se. 
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns 
på www.vellinge.se/personuppgifter.Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00. 
 

Datum (förändring kan anges högst två månader tillbaka i tiden).
Förändring i inkomst gäller från

Signatur vårdnadshavare 2 Namnförtydligande


INKOMSTUPPGIFT FÖR 
BARNOMSORGSPLATS
Sida  ()
Ifylld blankett skickas tillSerkon i Vellinge AB
Malmövägen 28235 36 Vellinge
Kommunhuset Norrevångsgatan 3
040-42 50 00 vx
www.vellinge.se
Vårdnadshavare 
PERSONUPPGIFTER
Make/maka/registrerad partner/sambo
Barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem
Barn 1
Barn 2
Barn 3
HUSHÅLLETS INKOMSTER 
Förvärvsarbete
Sjukpenning/föräldrapenning
SUMMA
Övriga skattepliktiga inkomster
Näringsverksamhet
Arbetslöshetsersättning
Inkomster (anges i kronor/månad före skatt.) 
Hushållets sammanlagda inkomst är högre än gränsen för maxtaxa (47 490 kr/månad före skatt). 
Om ja, behöver du inte fylla i uppgifterna nedan.
Ja
 
Barnomsorgsavgiften bestäms av hushållets (makars, registrerade partners och sambors) gemensamma bruttoinkomst. 
 
Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap, äktenskap eller partnerskap inleds eller avslutas) är det viktigt att 
meddela kommunens debiteringsenhet detta eftersom det påverkar avgiften. 
Signatur vårdnadshavare 1
VÅRDNADSHAVARES UNDERSKRIFT
Maxtaxa
Vårdnadshavare
Make/maka/partner/sambo
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom blanketten Inkomstuppgift för barnomsorgsplats. 
Behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering. De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, inkomstuppgift, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendesystem Procapita. Dina personuppgifter kommer hanteras av Utbildningsnämnden. Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på vellinge.kommun@vellinge.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter.Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00.
 
Förändring i inkomst gäller från
Signatur vårdnadshavare 2
1.0
040-425244
080516
M-förvaltningen
Ansökningsblankett vårdnadsbidrag Vellinge kommun
Jenny Wollin
Ansökningsblankett vårdnadsbidrag Vellinge kommun
080516
www.vellinge.se
040-42 50 00 vx
Kommunhuset Norrevångsgatan 3
www.vellinge.se
040-42 50 00 vx
Kommunhuset Norrevångsgatan 3
	flt_txtIdDatumOTid: 
	CurrentDateTime: 
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Klicka för att avbryta arbetet med blanketten: 
	Klicka för att skriva ut den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att spara den ifyllda blanketten: 
	flt_txtFot_3: 
	flt_txtFot_2: 
	flt_txtFot_1: 
	InnevarandeDatum: 
	Ange efternamn: 
	Ange förnamn: 
	Ange personnummer enligt exempelvis 19010101-9990. Om personen inte har tilldelats svenskt personnummer uteslut de fyra sista siffrorna.: 
	Ange personens postutdelningsadress, gata, box eller PL: 
	Ange postnummer med 5 siffror enligt 999 99: 
	Ange postort.: 
	Ange telefonnummer (även riktnr): 
	Ange mobilnummer: 
	Ange e-postadress: 
	ksr_kryss: 
	Ange namnförtydligande: 
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 20190131
	NumerisktFält1: 
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 



