
2020-01 

Insändes till: Motala kommun, Barnomsorgen, 591 86 Motala 

 Nyanmälan / ändring 
 Ändrad inkomst på grund av arbetslöshet 
 Ändrad inkomst på grund av föräldraledighet 

Vårdnadshavare 1/Sambo/tilltalsnamn och efternamn Personnummer 

Arbetsgivare/skola Arbetstelefon/mobil 

Vårdnadshavare 2/Sambo/tilltalsnamn och efternamn Personnummer 

Arbetsgivare/skola Arbetstelefon/mobil

Bostadsadress Postnummer Postadress Telefon bostad 

Civilstånd – 
Samboförhållanden 
Inskrivna barn  Personnummer Förskola/ familjedaghem/Fritidshem 

Total årsinkomst (dividerat med 12)  Vårdnadshavare1/Sambo  Vårdnadshavare2/Sambo

Med avgiftsgrundande 
inkomst avses  lön före 
skatt och andra 
skattepliktiga inkomster 
i inkomstslaget tjänst 
samt överskott i 
inkomstslaget 
näringsverksamhet enl 
inkomstskattelagen 
(1999:12 29) 

Lön och andra ersättningar i anslutning till 
anställning / inkomst av egen rörelse kr kr 
Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning 
(skattepliktig del) OBS! Ej lånedel kr kr 

Ersättning från försäkringskassan 
kr kr 

Ersättning från arbetslöshetskassa/kontant 
arbetsmarknadsstöd (KAS) kr kr 
Pension och livränta (ej barnpension) 

kr kr 
Lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man 
betalar skatt kr kr 
Familjehemsersättning (arvodesdel) 

kr kr 
Vårdbidrag, omvårdnadsdel, för barn. 
(Merkostnadsdelen ska ej uppges) kr kr 

 SUMMA: kr kr 

Övriga 
upplysningar:………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jag / vi har tagit del av gällande föreskrifter för barnomsorgstaxan i Motala kommun och åtar oss betalningsansvaret för 
barnomsorgsavgiften. Försäkrar även att uppgifterna är sanningsenliga. Förbinder mig att så snart någon förändring av 
ovanstående uppgifter inträffar, skriftligen meddela Bildningsförvaltningen detta. 

_____________  _____________________________________________  _____________________________________________ 

/Datum/    /Underskrift Vårdnadshavare 1/Sambo    Underskrift Vårdnadshavare2 /Sambo 

För mer information se baksida 

Avtal /inkomstuppgift gällande 
barnomsorgsavgift 

   

gift sambo ensamstående 

Gäller fr o m……………….



2020-01 

Information: 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i hushållet, (årsinkomst delat på 12 månader).  
Fakturan är preliminär och eventuella ändringar korrigeras vid årsavstämningen. 
(Vårdnadshavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift även för sambo som inte är biologisk förälder enligt Svensk 
författningssamling, SFS 2001:160). Skriftlig inkomstuppgift ska lämnas när du erbjuds barnomsorgsplats samt vid förändrad inkomst. 
Lämnas inte skriftlig inkomstuppgift debiteras du högsta avgift enligt maxtaxa tills blanketten inkommit. Avgiften ändras då 
fr o m nästföljande månad.

Årsavstämning 
Inkomstkontroll genomförs varje år med den inkomstuppgift som vårdnadshavaren/platsinnehavare lämnat, jämfört med skatteverkets 
uppgift om den taxerade förvärvsinkomsten. Årsinkomsten delas med 12 och det är den summan som används vid jämförelsen.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 Inkomst av anställning inklusive skattepliktiga tillägg såsom traktamente, bilersättning, OB-tillägg, jourersättning,
semesterersättning, bonus etc före skatt och avdrag.

 Inkomst av rörelse/starta eget-bidrag (samtliga skattepliktiga inkomster överensstämmande med inkomst av anställning,
innevarande års inkomster).

 Värde av bil-, kost- och bostadsförmån före skatt.
 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvoden.
 Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning (skattepliktig del) ej lånedel. Som utbildningsbidrag räknas bl.a.

offentligt vuxenutbildningsstöd (SVUX) och särskilt utbildningsstöd (UBS).
 Föräldrapenning
 Sjukpenning.
 Arbetslöshetsersättning  (A-kassa). Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS).
 Lön från utlandstjänst oavsett i viket land man betalar skatt
 Konfliktersättning.
 Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring.
 Dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga.
 Pension (ej barnpension).
 Livränta (den skattepliktiga delen).
 Vårdbidrag, omvårdnadsdel, för barn. (Merkostnadsdelen ska ej uppges).
 Familjehemsföräldrars arvodesersättning (i de fall hushållet enbart har familjehemsbarn placerade räknas ej den egna

inkomsten).

Bidrag och ersättningar som INTE räknas som inkomst: 
 Allmänt - och förlängt barnbidrag
 Bostadsbidrag
 Handikappsersättning
 Socialbidrag, introduktionsersättning
 Underhållsstöd för barn
 Det normala skattefria studiebidraget och studielån från CSN.
 Rekryteringsbidrag (utbetalas genom CSN) är skattebefriat och ska alltså inte deklareras.
 Ersättning från Migrationsverket

Betalningsvillkor 
Fakturering sker 12 månader/ år. Avgiften avser innevarande månad. Ingen reducering under semester, sjukdagar eller andra 
ledigheter. Betalning ska göras senast angiven förfallodag. Om en faktura är obetald skickas en påminnelse till kunden ca 7 dagar 
efter fakturans förfallodag. Är fakturan fortfarande obetald efter påminnelse, kommer ett krav (inklusive kravavgift för närvarande 
på160:- samt räntekostnader enligt Räntelagen) att skickas till kunden ca 14 dagar efter fakturans förfallodag.  Efter två obetalda 
fakturor skickas varsel om uppsägning. Kommunen har rätt att säga upp placeringen från och med kommande månadsskifte. Om 
platsen sagts upp på grund av obetalda avgifter kan ny placering inte bli aktuell igen förrän hela skulden har betalats.  

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Bildningsnämnden, 
Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00). Bildningsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med 
Dataskyddsförordningens art. 6.1 e vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas används för administration och andra 
åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut 
enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Bildningsnämnden är 
också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se Vill du klaga på vår 
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen. 

Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.motala.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/personuppgifter/
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