
Vadstena kommun
Barn och utbildningskontoret
Tel 0143-150 18 INKOMSTANMÄLAN

Vårdnadshavare 1
Personnummer Efternamn, tilltalsnamn

Telefon bostaden Telefon mobil Telefon arbetet Arbetsgivare/Skola

Bostadsadress

Postnummer och postadress

Vårdnadshavare 2 alternativt sammanboende med vårdnadshavaren
Personnummer Efternamn, tilltalsnamn

Telefon bostaden Telefon mobil Telefon arbetet Arbetsgivare/Skola

Bostadsadress

Postnummer och postadress

Placerade barn
Personnummer Efternamn, tilltalsnamn Placering

Personnummer Efternamn, tilltalsnamn Placering

Personnummer Efternamn, tilltalsnamn Placering

Personnummer Efternamn, tilltalsnamn Placering

Inkomster; månadsbelopp före skatteavdrag
Vårdnadshavare 1 Vh 2 alternativt sambo Uppgifterna skall avse inkomst-

Lön inkl OB och 
övertidsersättn förhållandena from
Föräldrapenning
sjukpenning/A-kassa Vad som räknas som avgiftsgrundande
Pension/ inkomst, se omstående sida.
livränta
Utbildningsbidrag Ej korrekta uppgifter medför att det vid
för arbetsmarkn. utb en kontroll sker en efterdebitering
Annat; räntor, kapital-
inkomster

Om inkomsten eller familjebilden ändras skall ny inkomstanmälan göras.

Ort ………………………………………………….. …./…. 20….

De uppgifter Du lämnar samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten kommer att föras
in i en databas, för att bilda underlag för köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i 
enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen

Blanketten insändes omgående till :
Vadstena kommun, Barn och utbildningskontoret, 592 80 Vadstena

Underskrift Vårdnadshavare 1 Underskrift Vårdnadshavare 2



Beräkning av avgift  

När vårdnadshavaren får en plats är denne eller de att anse som platsinnehavare. Om de bor tillsammans
debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Taxan är densamma
för ensamstående platsinnehavare, gifta/sammanboende platsinnehavare och familjehemsföräldrar.

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är den ekonomiska bärkraften
i det hushåll barnet/barnen tillhör.

Hushållet kan avse ensamstående och/eller makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att
vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på sam- 
ma adress. För gifta med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas 
sammanlagda inkomster. Samma princip skall läggas som grund för avgiftsberäkningen även för 
sammanboende med eller utan gemensamma barn.
I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor 
växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg skall enligt vår uppfattning båda vara platsinne-
havare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.  Detta kan 
innebära två avgifter, som avser samma barn. De  sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för 
en plats. 
Den som är sammanboende med en vårdnadshavare och inte har gemensamt barn med denna, är inte underhålls-
skyldig gentemot barnet. Det räcker dock med att man lever tillsammans (sambos) och att man är folkbokförd
på samma adress för att bådas inkomster ska ligga till grund för avgiften.
För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

Skyldighet att lämna inkomstuppgift

Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sammanboende.

Inkomstanmälan skall lämnas efter anmodan.

Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren. Platsinnehavaren är skyldig att så snart 
inkomständringar sker eller familjebilden ändras, anmäla detta till Barn och utbildningskontoret.
När platsinnehavare inte lämnar in inkomstuppgift får kommunen med utgångspunkt från vad som redan är 
känt hos kommunen besluta om skälig avgift.

Vad räknas till avgiftsgrundande inkomst?

Det är den samlade bruttoinkomsten (allt man betalar skatt för) i varje hushåll som ligger till grund för avgiften.  

Ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst:
•         Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning/Sjukpenning/Sjukbidrag
•         Föräldrapenning
•         Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
•         Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
•         Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
•         Familjebidrag i form av familjepenning/Familjehemsföräldrars arvodesersättning
•         Pension (ej barnpension)/Livränta
•         Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m m

Upplysningar

Om du har några frågor, kontakta barn- och utbildningskontoret:
Karin Fornander-Sundberg, telefon 0143-150 18, mellan 08.00-12.00

Utdrag ur tillämpningsföreskrifter för Vadstena kommuns barnomsorgstaxa 
gällande from 030101 (BOU § 152/02)
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