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Skickas till
Västerås stad
Kontaktcenter
Förskola och skola
721 87 Västerås

Postadress Besöksadress  E-post Kontaktcenter Webbplats  
Västerås stad Stadshuset  kontaktcenter@vasteras.se 021-39 00 00  www.vasteras.se
Kontaktcenter
Förskola och skola
721 87 Västerås  

Organisationsnr:  212000-2080

Tilltalsnamn Efternamn Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer Ort Telefon bostad

 � Asylsökande  � Tillfälligt uppehållstillstånd

Barnets uppgifter – Endast ett barn per blankett

 � Föräldralediga Omfattning*  � 15 timmar/vecka

 � Arbetssökande Omfattning*  � 20 timmar/vecka

 � Arbete/studier Omfattning*  � 15 timmar/vecka  � Antal timmar per vecka ................

 � Endast allmän förskola

Förskola/pedagogisk omsorg – Uppgifter ska gälla från placeringsstart               * Tid i verksamhet timmar per vecka.

 � Föräldralediga 
Gäller endast barn i förskoleklass

Omfattning  � 10 timmar/vecka

 � Arbetssökande med barn i förskoleklass Omfattning  � 10 timmar/vecka

 � Arbetssökande med barn i årskurs 1-3 Omfattning  � 6 timmar/vecka

 � Arbete/studier 
6 timmar/vecka gäller endast skoldagar efter skoltid, ej vid lov

Omfattning  � 6 timmar/vecka  � Mer än 10 timmar/vecka

OBS! Tid i verksamheten ges utifrån din arbetstid/studietid inklusive restid. Schema ska uppvisas för verksamheten.

Fritidshem/pedagogisk omsorg – Uppgifter ska gälla från placeringsstart

Modersmål om annat än svenska – Barnets modersmål, det språk som talas i hemmet.

 � Kvällar efter 19.30  � Nätter  � Helger

Behov av plats på obekväm arbetstid
Intyg från arbetsgivare och schema måste bifogas för att plats på obekväm arbetstid ska beviljas.

Vi kontaktar dig om din anmälan behöver kompletteras eller om du inte uppfyller kraven för att få förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 
i den omfattning du angivit. För mer information se broschyren Regler och avgifter för förskola och fritidshem i Västerås på 
www.vasteras.se under rubriken Barn och utbildning.
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Förälders namn Personnummer

Telefon dagtid eller mobil E-post

 � Arbetar
Arbetsgivare Tjänstgöringsgrad,

i procent
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad.
Gäller från och med

 � Studerar
Skola Studietakt, i procent

(Bifoga intyg)
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad.
Gäller från och med

 � Föräldraledig
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

 � Arbetssökande
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

 � Asylsökande

 � Tillfälligt uppehållstillstånd

Förälders/sammanboendes namn Personnummer

Telefon dagtid eller mobil E-post

 � Arbetar
Arbetsgivare Tjänstgöringsgrad,

i procent
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad.
Gäller från och med

 � Studerar
Skola Studietakt, i procent

(Bifoga intyg)
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad.
Gäller från och med

 � Föräldraledig
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

 � Arbetssökande
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

 � Asylsökande

 � Tillfälligt uppehållstillstånd

1) Bruttoinkomst är inkomst före skatt. För exempel på inkomst se broschyren Regler och avgifter för
 förskola och fritidshem i Västerås på www.vasteras.se under rubriken Barn och utbildning.

Vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos
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Telefon dagtid eller mobil E-post

 � Arbetar
Arbetsgivare Tjänstgöringsgrad,

i procent
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad.
Gäller från och med

 � Studerar
Skola Studietakt, i procent

(Bifoga intyg)
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad. 
Gäller från och med

 � Föräldraledig
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

 � Arbetssökande
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

Förälders/sammanboendes namn Personnummer

Telefon dagtid eller mobil E-post

 � Arbetar
Arbetsgivare Tjänstgöringsgrad,

i procent
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad. 
Gäller från och med

 � Studerar
Skola Studietakt, i procent

(Bifoga intyg)
Uppgift om bruttoinkomst1), i kronor/månad.
Gäller från och med

 � Föräldraledig
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

 � Arbetssökande
Uppgift om bruttoinkomst 1), i kronor/månad. Gäller från och med

1) Bruttoinkomst är inkomst före skatt. För exempel på inkomst se broschyren Regler och avgifter för 
 förskola och fritidshem i Västerås på www.vasteras.se under rubriken Barn och utbildning.

Förälders namn Personnummer

Adress Postnummer Ort Telefon bostad

Vårdnadshavare som barnet inte är folkbokfört hos

 � Kvällar efter 19.30  � Nätter  � Helger

Behov av plats på obekväm arbetstid
Intyg från arbetsgivare och schema måste bifogas för att plats på obekväm arbetstid ska beviljas.

 � Nej  � Ja Om ja, fyll i uppgifter om hushållet nedan.

Finns behov av plats under tid då barnet vistas hos dig

Om barnets vårdnadshavare inte är folkbokförda på samma adress, fyll i uppgifterna nedan.
Gå annars till sidan 4 för underskrift.
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Delad plats – Växelvis boende
Om barnet bor växelvis hos föräldrarna, båda har vårdnad om barnet och båda behöver förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg, 
så är båda föräldrarna innehavare till barnets plats. Barnet har en plats. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i 
varje hushåll. Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. Detta innebär två 
fakturor som gäller samma barn, en till varje vårdnadshavare.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden
Om de förhållanden som beviljandet grundas på ändras, exempelvis din inkomst eller arbetstid, måste detta utan dröjsmål 
anmälas till Västerås stad. Om vårdnadshavare har lämnat oriktiga uppgifter, låtit bli att anmäla ändringar eller på något annat 
sätt bidragit till att beviljandet vilar på felaktiga grunder kan beviljandet komma att återkallas. 

Underskrift
Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under anmälan oavsett om vårdnadshavarna sammanbor eller ej.

Jag försäkrar härmed att lämnade uppgifter är korrekta samt att jag har tagit del av och accepterar regler 
och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Västerås.

Datum

Underskrift Namnförtydligande

Datum

Underskrift Namnförtydligande

PuL. För att administrera din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i IT-system. För att kontrollera lämnade uppgifter kan ytterligare 
information komma att hämtas från andra myndigheter. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PuL. 
Du kan begära att få ett registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig. Skriv till Förskolenämnden (förskola/pedagogisk omsorg) eller 
Grundskolenämnden (fritidshem/pedagogisk omsorg) i Västerås stad, 721 87 Västerås, som är personuppgiftsansvarig. Uppgifter i IT-system omfattas 
normalt av offentlighetsprincipen och det innebär att de flesta uppgifter som lämnas på denna blankett kan lämnas ut som allmän handling om någon 
begär att få se dem, utom i de fall uppgifterna omfattas av offentlighets- och sekretesslagens regler.

!

!

Datum

PLATSANSÖKAN
Plats önskas från och med

Enhet

Alternativ 1

Enhet

Alternativ 2

Enhet

Alternativ 3


