
Familjen har barn som nyttjar stadens
Barnomsorg

Namn på barnomsorgsplats/fritidshem*
Uppgifter om barn 
Barnets namn * Födelsetid *

Förnamn * Efternamn * Personbeteckning *

Accepterar ni maxavgift? *
Barnomsorg: 200 euro för heltid, 120 euro för halvtid, syskonrabatt vid fler barn i barnomsorg. Fritidshem: 165,60 euro.

Information om blanketten
Lämna blanketten undertecknad med bilagor till bildningskansliet. Besöksadress: Tekniska verken, Elverksgatan 1. Postadress: PB 207, 22101 Mariehamn.
De personuppgifter du lämnar in används för att möjliggöra bildningssektorns administration av ditt ärende samt för att kunna tillhandahålla tjänsten som 
sökts. Uppgifterna sparas i stadens datasystem. Allt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Läs mer på www.mariehamn.ax/GDPR

Inkomstuppgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter

Vårdnadshavare och uppgiftslämnare

Förnamn * Efternamn * Personbeteckning *
Andra vårdnadshavaren eller samboende 

Fritidshem Både barnomsorg och fritidshem

Ja, accepterar maxavgift och lämnar inte in inkomstuppgifter

Nej, förvaltningen får hämta uppgifter om löneinkomster från inkomstregistret
Bildningskansliet kan komma att begära in kompletterande uppgifter. Vid två vårdnadshavare/samboende måste båda godkänna att 
förvaltningen får hämta uppgifter från inkomstregistret. Godkänn genom underskrift på denna blankett (eller via motsvarande e-formulär).

Nej, lämnar bilagor över inkomstuppgifter
Familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas när avgiften fastslås. Bifoga utdrag, intyg och kopior för fortlöpande 
skattepliktiga och skattefria inkomster ͕för hela familjen.

o Senaste lönespecifikation från samtliga arbetsgivare
Senaste specifikation(er) för lön som huvudsyssla, bisyssla och arvoden med mera.

o Bilagor för egen företagare
Senast fastställda resultat- och balansräkning där privatuttag framkommer eller senast fastslagna beskattningsintyg.

o Bilagor för kapitalinkomster
Hyresinkomster, dividender, ränteinkomster etc.

o Bilagor och beslut gällande socialförmåner
Moderskaps- och föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsdagpenning, pensioner, rehabiliteringsstöd, studieintyg samt beslut om
hemvårdsstöd (hemvårdsstöd och studiestöd räknas inte med som inkomst).

o Beslut eller avtal för underhållsbidrag som utbetalas för barn (räknas som avdrag från inkomster)

Datum och underskrift *

____________________________________________________________ 
Vårdnadshavare och uppgiftslämnare

* Obligatoriska fält

_______________________________________________________
Andra vårdnadshavaren eller samboende

Telefon * E-postadress *

https://www.mariehamn.ax/GDPR
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