
INKOMSTREDOVISNING  
Inlämnas senast dag 25 månaden innan förändringen kommer att ske 

 Kan också lämnas via e-tjänster för barnomsorg på karlstad.se 

2011-09-14   
   Se baksidan ! 

 
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Inkom den…………………  Sign……………. 

 
 Nyanmälan   
 Ändrad inkomst 
 Ändrad inkomst pga arbetslöshet 
 Ändrad inkomst pga föräldraledighet 

  
 Ändrade familjeförhållanden fr o m 

År Mån Dag 

Räkningsmottagare  
Efternamn och förnamn 
 

Personnummer Gift/Sambo   
Ensamstående  

Arbetsgivare/utbildningsställe Eget företag – namn och org.nr Tele.nr till arbetsgivare/utbildningsställe/ 
eg företag 

Sammanboende 
Efternamn och förnamn 
 

Personnummer 

Arbetsgivare/utbildningsställe Eget företag – namn och org.nr Tele.nr till arbetsgivare/utbildningsställe/ 
eg företag 

 
 
Hushållets månadsinkomst före skatt är 42 000 kronor eller mer från och med: 

År Mån Dag 

 
 
 

Fyll i om hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt är mindre än 42 000 kronor 
 Räkningsmottagare Sammanboende 
Saknar skattepliktiga inkomster från och med År Mån Dag År Mån Dag 

 
Skattepliktiga inkomster och ersättningar  Räkningsmottagare Sammanboende 
Datum för när inkomsten började att gälla 
(t ex datum för löneförhöjning) 

År Mån Dag År Mån Dag 

Lön, ersättningar och skattepliktiga förmåner i samband med 
anställning. Gäller även anställning utomlands. 
Se baksidan på blanketten! 

före skatt per månad före skatt per månad 

Inkomst av näringsverksamhet (egen företagare) 
Se baksidan av blanketten! 

före skatt per månad före skatt per månad 

Föräldrapenning 
 

före skatt per månad före skatt per månad 

Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning 
 

före skatt per månad före skatt per månad 

Vårdbidrag  
 

före skatt per månad före skatt per månad 

Aktivitetsstöd  
(ers. vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program) 

före skatt per månad före skatt per månad 

Arbetslöshetsersättning, Alfakassa 
 

före skatt per månad före skatt per månad 

Övriga inkomster 
Se baksidan på blanketten! 

före skatt per månad före skatt per månad 

SUMMA    

 

  
Är blanketten fullständigt ifylld? Om uppgifter saknas kan din inkomstredovisning inte registreras. 
UNDERSKRIFT 
Jag försäkrar att de på blanketten lämnade uppgifterna är riktiga. Jag är medveten om min skyldighet att omedelbart anmäla sådana 
förändringar som kan påverka avgiften och godkänner att inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare och myndigheter. 
 
Datum Räkningsmottagare 

 



   
  

 

Information om inkomstredovisning 
 
Exempel på skattepliktiga ersättningar och förmåner i  Exempel på övriga avgiftsgrundande inkomster  
samband med anställning 
 
• Ob-ersättning 

  
• Arvoden 

• Övertidsersättning  • Pension (ej barnpension) 
• Semesterersättning  • Ersättning från avtalsförsäkringar 
• Bilförmån  • Familjebidrag (familjepenning för värnpliktiga) 
• Provision   • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga 
• Bonus  • Livränta (den skattepliktiga delen) 
  • Konfliktersättning 
  • Utbildningsbidrag för doktorander 
 
Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande 
 
• Barnbidrag 

  
• Rekryteringsbidrag 

• Bostadsbidrag  • Försörjningsstöd (Socialbidrag) 
• Underhållsbidrag/underhållsstöd  • Vårdbidragets merkostnadsdel 
• Studiemedel (CSN)   
 
 
 
Avgiftsgrundande inkomst 
Avgiften är baserad på den sammanlagda bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är bosatt. För makar/sambo gäller detta oavsett om barnet 
är gemensamt eller inte. 
 
Inkomst intjänad utomlands 
Alla beskattningsbara bruttoinkomster intjänade utomlands ska tas med i inkomstredovisningen. 
 
Oregelbundna inkomster 
Om inkomsten är oregelbunden görs en beräkning av den genomsnittliga inkomsten de tre senaste månaderna. 
Ny inkomstredovisning lämnas var 3:e månad. 
 
Egen företagare 
Avgiftsgrundande inkomst för egna företagare baseras på föregående års taxering eller sjukpenninggrundande inkomst.  
Lägsta avgiftsgrundande månadsinkomst är 0,3 x prisbasbeloppet. (2011: 42 800.) 
Justering av avgift kan ske i efterhand med hänsyn till den faktiska inkomsten. 
 
Familjehemsföräldrar 
För barn placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare.  
Avgiften beräknas på familjehemmets sammanlagda bruttoinkomst. 
 
När ska inkomstredovisning lämnas? 
Inkomstredovisning lämnas vid nyplacering av barn. Därefter ska ny redovisning lämnas så snart hushållets sammanlagda inkomster ändras. 
Ändringen ska avse längre tid än en månad. 
Barn- och ungdomsförvaltningen skickar också ut en generell inkomstförfrågan varje år som ska besvaras inom angiven tid. 
 
Om inkomstredovisning inte lämnas 
Om inkomstredovisning inte lämnas debiteras avgift efter högsta inkomst som för närvarande är 42 000 kr per månad. 
 
Kontroll av inkomstuppgift 
Barn- och ungdomsförvaltningen gör årliga stickprovskontroller hos Skatteverket. 
 
Återbetalning/efterdebitering av avgift 
Om för hög avgift har uttagits p.g.a. att felaktiga/inga uppgifter beträffande avgiftsunderlaget har lämnats sker återbetalning av 
mellanskillnaden för endast en månad tillbaka i tiden. 
Återbetalning för mer än en månad görs endast i undantagsfall efter skriftlig ansökan till verksamhetschefen som fattar beslut i ärendet. 
Om för låg avgift har uttagits av samma skäl som ovan sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.  
 
 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
Uppgifterna som lämnas på denna blankett registreras i barn- och ungdomsförvaltningens datasystem för debitering av barnomsorgsavgifter.  
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i Personuppgiftslagen. Uppgifterna i systemet är offentliga, vilket innebär att de kan lämnas ut 
till den som så önskar. Utlämnande sker dock inte utan sekretessprövning, vilket innebär att uppgifter inte lämnas ut om det skulle kunna 
orsaka skada eller men för den som berörs.  
Du har rätt att en gång om året få kostnadsfri information om vad som finns registrerat om dig. Du kan också begära rättelse om du upptäcker 
att någon uppgift om dig är felaktig. 
Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till handläggaren på ditt område eller till barn- och 
ungdomsförvaltningens personuppgiftsombud. 
 


