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Inkomstanmälan för Barnomsorgen i Malmö AB 

Barnomsorgsavgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst.Om inkomsten är lägre än aktuell gräns för maxtaxa kan avgiften 

reduceras genom att ni redovisar hushållets inkomster. (Inkomstuppgifter ska alltid styrkas med kopior på aktuella intyg.) 

De uppgifter du lämnar, samt eventuella uppgifter från folkbokföringen, kommer att registreras i ett dataregister Barnomsorgen i Malmö AB 

använder för avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).                                                                                                                             

Nr. Barnets namn Personnummer Förskola/Pedagogisk omsorg 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 

Vårdnadshavare (räkningsmottagare) Samhörig (make, maka, partner, sammanboende) 

 
 
Arbetar                      Studerar                   Föräldraledig                          Annat        

 
 
Arbetar                      Studerar                   Föräldraledig                          Annat        

Namn: 
 

Namn: 
 

Adress: 
 

Adress: 
 

Post nr. / Ort: 
 

Post nr./Ort: 
 

Arbetsplats / Skola: 
 

 

Civilstånd                                                                                                     Boendeförhållande     Övriga upplysningar 
 
 
                           Gift       Ogift    Registerad Partner                                                                         Ensamboende      Sammanboende
 ........................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                                                                     

 Vårdnadshavare Samhörig  Vårdnadshavare Samhörig 
Arbetsinkomst- 

Månadsbelopp 
Per månad Per  månad Studerande Ja  

Per månad................. 

Ja  

Per månad................. 

Pension Per månad 

................................ 

Per månad 

................................ 

A-kassa, Aktivitetsstöd 

Antal dagar/vecka        
Per dag 

................................ 

Per dag 

................................ 
Föräldrapenning – 
Antal dagar/vecka 

Per dag 

................................ 

Per dag 

................................ 

A-kassa, Aktivitetsstöd 
Antal dagar/vecka     

Per dag 

................................ 

Per dag 

................................ 

Eget företag Per månad 

................................ 

Per månad 

................................ 

Ekonomiskt bistånd 

(försörjningsstöd) 

Ja  

Per månad................. 

Ja  

Per månad................. 

Sjukpenning/ 

sjukersättning 

Per månad 

................................ 

Per månad 

................................ 

Annat Per månad 

................................ 

Per månad 

................................ 

                                                                                                                                                                                                                    

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT 

Jag försäkrar att på blanketten lämnade uppgifter är riktiga. Jag har tagit del av gällande bestämmelser. Jag är 

medveten om min skyldighet att anmäla förändringar som kan påverka avgiften och godkänner att mina 

inkomstuppgifter kontrolleras hos arbetsgivare och myndigheter. 

Datum 
 

......................... 

Underskrift vårdnadshavare (räkningsmottagare) 

 
.......................................................................... 

Underskrift vårdnadshavare 

 
.......................................................................... 
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Anmälan om inkomst ska lämnas  

 När barnet börjar i verksamheten. 

 Efter begäran från Barnomsorgen i Malmö AB. 

 Inom en månad när hushållets inkomst förändras. Ändras inkomsten för kortare  period än en månad 

påverkas inte avgiften.  

Avgift 

 Avgiften beräknas på bruttoinkomsten - alltså den sammanlagda månadsinkomsten före avdragen skatt i 

det hushåll där barnet är folkbokfört.  

 Avgiften betalas 12 månader per år. Samma avgift gäller oavsett barnets vistelsetid.  

 Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet/barnen är tillfälligt  borta.  

Avgift vid gemensam vårdnad  

 Avgiften debiteras den vårdnadshavare barnet är folkbokfört hos.  

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas den sammanlagda bruttoinkomsten för   hushållet där barnet är 

folkbokfört.  

Vid separation  

 Gifta: sänd in kopia av Tingsrättens underrättelse om betänketid för skilsmässa och personbevis med 

utflyttningsdatum för den/de som flyttar, tillsammans med  ifylld inkomstanmälan. 

  Sammanboende: sänd in personbevis med utflyttningsdatum för den/de som   flyttar, tillsammans med ifylld 

inkomstanmälan.  

Räkningsmottagare som inte lämnar begärda inkomstuppgifter påförs maxtaxa. 

Kontakta oss : 

Mobil: 0739-74 44 93                           E-mail: info@barnomsorgenimalmo.com 

Besök Adress : 

Jinan Förskola   Ramels väg 13    213 68 Malmö 

Gröningen förskola Ramels väg 125  213 68 Malmö 

Blanketten finner ni på: 

www.barnomsorgenimalmo.com 

 

 


