AVTAL FÖR ERSÄTTNING FRÅN TYRESÖ KOMMUN
Var vänlig texta eller fyll i uppgifterna elektroniskt. Underskrift måste göras på en pappersutskrift.

Enhet (fylls i av enheten)
Namn på enhet

Adress

Avdelningens namn
Organisationsnummer

Vem tar in föräldrar avgiften?
Tyresö kommun
Enheten
Bg

Kontaktperson

E-post

Driftsform
Föräldrakooperativ

Personalkooperativ

Aktiebolag

Kommunal

Datum

Ort

Underskrift representant för verksamheten

Namnförtydligande

Pg

Enskild firma

Personuppgifter, nytt barn i förskola/pedagogisk omsorg (fylls i av vårdnadshavare)
Barn 1, namn
Personnummer (10 siffror)
Barn 2, namn

Personnummer (10 siffror)

Personuppgifter vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1
E-post

Telefonnummer

Skattepliktig inkomst per månad före skatt
Vårdnadshavare 2
E-post

Telefonnummer

Skattepliktig inkomst per månad före skatt

Förutsättningar för placering
Placeringens startdatum

Tidigare placering är uppsagd
Vårdnadshavares underskrift
Datum
Datum

Placeringens stoppdatum (om det finns)

Ja

Nej

Ort

Underskrift vårdnadshavare 1

Ort

Underskrift vårdnadshavare 2

Blanketten lämnas eller skickas till
Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen, 135 81 Tyresö
e-post: forskola@tyreso.se
tel: 08-5782 91 00

Annan

2 (2)

Till dig som är vårdnadshavare/förälder:
-

-

Om ditt barn ska gå i kommunal verksamhet i annan kommun betalar du
föräldraavgiften till Tyresö kommun.
Om ditt barn ska gå i fristående/enskild verksamhet så bestämmer den
enheten vem som tar in avgiften.
Om Tyresö kommun tar in din avgift behöver vi ha din aktuella inkomst.
Den registrerar du via e-tjänstportalen på www.tyreso.se. Om du har
anmält för låg inkomst, och därmed fått för låg avgift, kan Tyresö
kommun komma att efterdebitera dig mellanskillnaden.
Du måste säga upp din plats till enheten och via e-tjänstportalen på
www.tyreso.se.

Mottagande enhet med enskild huvudman:
- Kontrollera med vårdnadshavare/förälder om denne sagt upp eventuell
tidigare placering.
- Kontrollera med Tyresö kommun att vårdnadshavaren inte har skuld till
kommunen.
- Bifoga F-skattsedel tillsammans med den ifyllda blanketten.
- Tyresö kommun betalar ersättning för platsen enligt kommunens gällande
prislista. Utbetalning sker den 19:e i månaden, eller närmaste vardag
innan.
- Prislista samt inloggningsuppgifter för att hämta utbetalningsunderlag
mailas när vi har registrerat barnet.

Personuppgifterna i denna ansökan registreras och sparas i kommunens
verksamhetssystem enligt dataskyddsförordningen. Dina och dina barns lämnade
personuppgifter används för att kunna handlägga din ansökan samt för att följa upp
och utveckla verksamheten. Du har rätt att få information om hur dina uppgifter
hanteras. För mer information, se www.tyreso.se/gdpr

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen, 135 81 Tyresö
e-post: forskola@tyreso.se
tel: 08-5782 91 00

