
Båstads kommun |  Barn och utbildning  |  269 80 BÅSTAD |  Telefon: 0431-770 00 

E-post: barnochutbildning@bastad.se  |   www.bastad.se

1 Uppgifter om räkningsmottagare 
För- och efternamn Personnummer (10 siffror) Telefon bostad/mobil 

Adress Postnummer Postort 

Arbetsplats/Skola E-post Telefon arbete (även riktnr) 

2 Ytterligare vårdnadshavare/sammanboende i hushållet 
För- och efternamn Personnummer (10 siffror) Telefon bostad/mobil 

Arbetsplats/Skola E-post Telefon arbete (även riktnr) 

Uppgifter om placerade barn 
Barn 1, för- och efternamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer (10siffror) Placering förskola/fritidshem 

Barn 2, för- och efternamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer (10siffror) Placering förskola/fritidshem 

Barn 3, för- och efternamn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer (10siffror) Placering förskola/fritidshem 

Hushållets gemensamma inkomst 1 Räkningsmottagare kr/mån 2 Vårdnadshavare/sammanboende kr/mån  

Vill inte uppge inkomst Maxavgift önskas    ☐ Maxavgift önskas     ☐
Lön före skatt inkl. ob-tillägg och 
semesterersättning 

Arbetslöshetsersättning/Aktivitetsstöd 

Föräldrapenning 

Sjukpenning/sjukersättning 

Övriga inkomster (se nästa sida) 

Summa per månad(innan skatt) 

Saknas beskattningsbar inkomst så anges 0 kr i summan 

Härmed försäkrar jag att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga för hushållet sammanlagda inkomst 
Datum Ort 

Underskrift av räkningsmottagare Namnförtydligande  

Inkomstuppgifter gäller fr o m 

Etableringsersättning och studielån/-bidrag 
räknas ej som inkomst och ska därför redovisas 
som 0kr i månaden. 

Ovanstående personuppgifter kommer av Barn och utbildning behandlas enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR).  Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan hämtas på www.bastad.se 

Inkomstuppgift 2023

Se anvisningar nästa sida! 
Inkomstuppgifter kan även lämnas via 
kommunens E-tjänst: www.bastad.se 

Ändringen träder i kraft tidigast den 1:e nästkommande 
månad 
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Anvisningar 

Inkomstuppgift ska lämnas 
• Vid nyplacering i barnomsorgen
• Genast när familjens inkomst har förändrats
• Minst en gång om året
• Efter begäran från Båstad 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 
Avgiften grundar sig på sammanlagd bruttoinkomst i det 
hushåll där barnet är folkbokfört och på hur många barn 
inom familjen som har plats i barnomsorg. 

Avgiftsreducering  
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: 
• Lön och andra ersättningar i anslutning till

anställning, även utlandsinkomst.
• Skattepliktig ersättning från försäkringskassan

(sjukpenning/föräldrapenning/sjukersättning)
• Arbetslöshetsersättning(A-kassa)
• Aktivitetsstöd
• Omvårdnadsbidrag(tidigare vårdbidrag)
• Livränta
• Familjehemsersättning
• Pension (ej barnpension)
• Skattepliktiga förmåner
• Familjebidrag i form av familjepenning

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte: 
• Statliga studiestöd (CSN)
• Barnbidrag
• Underhållsbidrag/stöd
• Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
• Bostadsbidrag
• Etableringsersättning/utvecklingsersättning

Barnomsorgsavgiften 
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola 
och fritidshem. Hur mycket hushållet ska betala baseras 
på en procentsats av hushållets gemensamma inkomst 
innan skatt upp till ett inkomsttak. 

Inkomsttaket år 2023 är 54 830 kr 

Avgiftsberäkning enligt maxtaxa 

Förskola: 

Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 645 kr/mån 
Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr/mån 
Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr/mån 
Barn nr 4: ingen avgift 

Fritidshem 
Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr/mån 
Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr/mån 
Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr/mån    
Barn nr 4: ingen avgift 

Som lägst debiteras en administrationskostnad på  
100 kr/barn och månad. Det yngsta barnet räknas som 
barn ”nr 1” enligt ovanstående avgiftsberäkning. 
Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i 
fristående verksamhet. Syskon som har barnomsorg i 
fristående verksamhet ska anmälas till kommunen så 
rätt taxa kan tillämpas.  

Uppsägning 
Ska göras skriftligt eller via E-tjänst så snart man inte 
längre behöver platsen. Uppsägningstiden är 2 månader 
och räknas från den dag då uppsägningen har kommit 
Båstad kommun tillhanda. Ni har rätt att utnyttja platsen 
under hela uppsägningstiden. Avgift debiteras under 
uppsägningstiden. 

E-tjänst på www.bastad.se
När du loggat in med E-legitimation/Bank-id kan du
som vårdnadshavare:

• Se översikt över dina ärenden
• Kontrollera/ändra dina kontaktuppgifter
• Svara på platserbjudande
• Ändra/registrera inkomstuppgifter
• Ändra/registrera schema
• Avsluta barnomsorgsplats

Fullständiga regler finns på www.bastad.se 
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