
  

Se information om blanketten samt hantering av personuppgifter på nästa sida. 
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Bildningsnämnden 
Skolverksamheten 

ANSÖKAN 
om delad faktura 

Skickas till: 
Bildningsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 Vara

Vårdnadshavare A 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Adress 

 
Postnummer 

 
Postort 

 

Vårdnadshavare B 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Adress 

 
Postnummer 

 
Postort 

 

Placerade barn 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 
Förnamn 

 
Efternamn  

 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

 

Underskrifter 

  
Datum  Vårdnadshavare A  Datum  Vårdnadshavare B 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TEL VÄXEL FAX E-POST  HEMSIDA 

Vara kommun St. Torget 8 0512-310 00 0512-312 00 bildning@vara.se www.vara.se 

534 81 VARA VARA 

Bildningsnämnden 
Skolverksamheten 

INFORMATION 
om delad faktura

Om blanketten 

Denna blankett gäller för vårdnadshavare med gemensam vårdnad där 
vårdnadshavarna bor på olika ställen och inte kan anses ha ett gemensamt hushåll. 
Båda vårdnadshavarna ska vara i behov av barnomsorgsplats på förskola eller 
fritidshem. 

Tillsammans med denna ansökan kommer era respektive hushålls skattepliktiga 
inkomster, var för sig, att ligga till grund för avgiftsberäkningen. Nya 
inkomstuppgifter ska lämnas in tillsammans med denna blankett. 

Överenskommelse om delad faktura kommer att gälla från månadsskiftet efter det 
att blanketten kommit in till bildningsförvaltningen. 

Hantering av personuppgifter 

När en ifylld blankett lämnas till Vara kommun blir det en allmän handling. 
Detta innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande, 
givet att uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Vid skyddade personuppgifter bör kontakt därför tas med 
skolskjutsansvarig. 

De personuppgifter som lämnas på blanketten behövs för att kommunen ska 
kunna utföra sina uppgifter inom förskola och fritidshem enligt skollagen. 
Blanketten kommer att bevaras i kommunen i ett år innan den gallras. 

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som bildningsnämnden har om 
dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag från 
bildningsnämnden. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och 
syftet med behandlingen. 

Bildningsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den 
ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Personuppgifter kommer att 
behandlas enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida. 

Kontaktperson vid ytterligare frågor 

Barnomsorgshandläggare via 0512-312 54. 
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