
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Inkomstuppgift 2019
 
1 Uppgifter om räkningsmottagare
2 Make/Sammanboende
Uppgifter om placerade barn
Hushållets gemensamma inkomst
1 Räkningsmottagare kr / månad
2 Make/ sammanboende kr / månad
Lön före skatt
(även skattebefriade inkomster ska medräknas)
Utbildningsbidrag (skattepliktig del)
Arbetslöshetsersättning
Pensionsförmåner
Härmed försäkras att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga för hushållets sammanlagda inkomst
Underskrift av räkningsmottagare
Övriga inkomster
(se nästa sida)
Summa kr/månad:
Vill inte uppge inkomst
Båstads kommun                  
 
Barn och skola
Postadress: Box 1043, 269 21 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
barnochskola@bastad.se 
www.bastad.se 
Se anvisningar på nästa sida!
Inkomstuppgift kan lämnas via kommunens E-tjänst: 
www.bastad.se 
Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du ska dock vara medveten om att Båstads kommun har rätt att använda bilderna även om du tar tillbaka ditt samtycke, ifall kommunen betraktar publiceringen som ett allmänt intresse eller en del av kommunens rättsliga förpliktelser. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Båstads kommun delar inte dina bilder/filmer med tredje part.
Inkomstuppgift ska lämnasl         Vid nyplacering i barnomsorgen
l          Genast när familjens inkomst har förändrats
l         Minst en gång om året
l          Efter begäran från Båstads kommun
 
Om vårdnadshavare ej lämnar begärd inkomstuppgift vid tillsynens början debiteras högsta avgift. Kommunen har rätt att jämföra uppgiven inkomst med skattemyndighetens uppgifter. Felaktigt anmäld inkomstuppgift medför efterdebitering.
 
Avgiftsberäkning
Görs med hänsyn till hushållets inkomst och antal barn i familjen som berörs. Beräkning sker på hushållets gemensamma bruttoinkomst, det vill säga inkomsterna före skatt.
 
Avgiftsreducering i förskola 
För 3-, 4- och 5-åringar reduceras avgiften med 30% fr o m september t o m maj. Juni t o m augusti betalar samtliga 3-, 4- och 5-åringar avgift enligt barnomsorgstaxan.
 
Till avgiftsgrundande inkomst räknas:
l         Bruttoinkomst, förvärvsinkomst- även utlandsinkomst,         skattepliktiga förmåner
l          Skattepliktig ersättning från försäkringskassan         (sjukpenning/föräldrapenning/sjukersättning) och         arbetslöshetskassan 
l          Vårdbidrag (skattepliktig del)
l         Livränta
l          Familjehemsersättning
l          Pension (ej barnpension)
l         Pensionsförmåner
l         Familjebidrag och dagpenning vid värnplikts-         
         tjänstgöring och repetitionsutbildning
 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:l          Statligt studiestöd 
l          Barnbidrag
l         Underhållsbidrag/stöd
l          Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
l          Bostadsbidrag
l          Etableringsersättning/aktivitetsstöd/
         utvecklingsersättning
Anvisningar
Barnomsorgsavgiften
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola och fritidshem. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.
 
Inkomsttaket är 47.490:- per månad 2019.
 
Avgiftsberäkning enligt maxtaxa
Förskola
Barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst 1.425:-/månad
Barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst 950:-/månad
Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 475:-/månad
Barn nr 4: ingen avgift
 
Fritidshem
Barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst 950:-/månad
Barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst 475:-/månad
Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 475:-/månad
Barn nr 4: ingen avgift
 
Som lägst debiteras en administrationskostnad på 100:-/barn och månad. Det yngsta barnet räknas som det "första barnet".Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i enskilt driven verksamhet. Syskon som har barnomsorg i enskild verksamhet ska anmälas till kommunen så att rätt taxa kan tillämpas. För sexåringar i fritidshem uttages avgift enligt barnomsorgs-taxa fr o m den 15/8 det år barnet fyller sex år. 
 
Uppsägning
Ska göras skriftligt eller via E-tjänst så snart man inte längre behöver platsen. Under uppsägningstiden som är 2 månader betalas avgift. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela uppsägningstiden.
 
E-tjänstNär du har loggat in med E-legitimation kan du som vårdnadshavare:l          Se en översikt över dina ärende
l          Kontrollera/ändra dina kontaktuppgifter
l         Svara på platserbjudande
l          Ändra/registrera inkomstuppgifter
l          Ändra/registrera schema
l         Avsluta barnomsorgsplats
 
Fullständiga regler finns på www.bastad.se
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