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För att handlägga ditt ärende databehandlas de personuppgifter som du lämnat i din 
ansökan/anmälan. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information och rättelse. 
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden. 

 Nyanmälan  

 Ändrade inkomstuppgifter  

Ändring av avgift sker tidigast den 1:a nästkommande 
debiteringsmånad 

Ändrade inkomstuppgiften gäller från och med, datum 

      

Uppgifter om räkningsmottagare 
Namn Personnummer 

            
Adress Postadress 

            
Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

            
Telefon mobil E-postadress 

            
Arbetsplats/läroanstalt Telefon (även riktnummer) Civilstånd 

             Gift  Sambo  Ensamstående 

Make/Maka/Sambo 
Namn Personnummer 

            
Arbetsplats/läroanstalt Telefon arbete (även riktnummer) 

            

Uppgifter om placerade barn 
Barn, namn Personnummer 

1             

2             

3             

 
Inkomst (se sidan 2) Räkningsmottagare, kronor/månad Make/Maka/Sambo, kronor/månad 

Lön före skatt +       +       

Utbildningsbidrag +       +       

Pensionsförmåner +       +       

Övriga inkomster (se sidan 2) +       +       

Summa =       =       

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga, samt förbinder mig att så snart någon förändring av 
ovanstående uppgifter inträffar, skriftligen meddela Utbildningsförvaltningen detta. 

Personuppgifter samt övriga nödvändiga uppgifter för handläggning av ärendet kommer att dataregistreras. 

Uppgiven inkomst kommer att kontrolleras mot taxerad inkomst. 

Namnteckning 
Ort och datum 

      
Räkningsmottagare, namnteckning Namnförtydligande 

       
Make/Maka/Sambo, namnteckning Namnförtydligande 
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Vad räknas som inkomst? 

Detta räknas som inkomst: 
• Bruttoinkomst, det vill säga förvärvsinkomst före skatt. 
• Arvoden. 
• Sjuk- och föräldrapenning. 
• Utbildningsbidrag (beskattningsbart). 
• Arbetslöshetsersättning. 
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militär tjänstgöring). 
• Pensionsförmåner, vuxen. 
• Ersättning för familjehemsplacerade barn frånräknad omkostnadsdelen. 
• Vårdbidrag. 

Detta räknas ej som inkomst: 
• Bostadsbidrag. 
• Barnbidrag. 
• Lånedelen och bidragsdelen av statligt studiemedel. 
• Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp. 
• Handikappersättning. 
• Kommunalt bostadsstöd till handikappade. 
• Socialbidrag. 
• Föräldrapenning motsvarande garantinivå. 
• Pensionsförmåner, barn. 
• Underhållsstöd/Bidragsförskott. 
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