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       ANSÖKAN OM DELAD FAKTURA  

Ankom: 

 

 

• I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor 
växelvis lika mycket hos föräldrarna och båda har behov av/rätt till placering ska en ansökan göras om att 
båda ska vara platsinnehavare. Om ansökan beviljas delas fakturan. 

• Varje platsinnehavare lämnar en egen ansökan. 

• Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta innebär två 
avgifter, som avser samma barn. Avgiften reduceras därefter med 50 % i varje hushåll. De sammanlagda 
avgifterna får inte överstiga avgiften för en plats. 

• Varje platsinnehavare får nyttja omsorgen utifrån sitt omsorgsbehov och gällande riktlinjer. Varje 
platsinnehavare är betalningsskyldig för sin avgift. 

• Ny inkomst skall anmälas omgående. 
 

Vad är hushåll? 

Med hushåll avses både ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med 

varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Med 

makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma 

adress. 

 

Uppgifter om barn 

Barnets för- och efternamn 

 
Barnets placering Barnets födelsedatum (ååmmdd) 

Barnets för- och efternamn 

 
Barnets placering Barnets födelsedatum (ååmmdd) 

Barnets för- och efternamn 

 
Barnets placering Barnets födelsedatum (ååmmdd) 

 

Platsinnehavare 1  Sammanboende  JA     NEJ 

Moder/Fader Namn 

 
Personnummer (10 siffror) 

Adress 

 
Telefon arbetsplats/mobil 
 

Arbetsplats/Skola 

 
Telefon hem 

Maka/make/ 
sambo till 
platsinne-
havare 1 

Namn 

 
Personnummer (10 siffror) 

Adress 

 
Telefon arbetsplats/mobil 
 

Arbetsplats/Skola 

 
Telefon hem 

 

Uppgifter om platsinnehavare 2 

För- och efternamn 

 
Personnummer (10 siffror) 

Gatuadress 

 
Postnr 

 
Ort 
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Ankom: 

 
INKOMSTFÖRHÅLLANDE 
OBS! Hushållets gemensamma bruttoinkomster är avgiftsgrundande. 

Till bruttoinkomst hör föräldrarnas, förälder och sambos eller annan avgiftspliktig persons hela förvärvsinkomst samt 

följande ersättningar och bidrag. 

 
Vems inkomster ska uppges? 
Reglerna innebär att två inkomster ska uppges även om den som är sambo/make till vårdnadshavaren inte är 

biologisk förälder till barnet. 

 

 

 

 

INKOMSTEN GÄLLER FR.O.M (ååmmdd): __________________________________ 

Bruttoinkomster (inkomst/månad före skatt) Moder/Fader 
kr/mån 

Maka/make/sambo 
kr/mån 

Bruttolön inkl. obekväm arbetstid, jour m.m. Samt skattepliktiga 
förmåner såsom traktamente, bilförmån, rese- och matersättning etc. 

  

Inkomst av rörelse/näringsverksamhet (1) 
 

  

    Föräldrapenning 
    Sjukpenning/sjukbidrag 
 

  

Beskattningsbara pensionsförmåner (änke-/änklingspensionen, 
livränta) 

  

Beskattningsbart utbildningsbidrag 
 

  

Vårdbidrag för handikappade barn (60 % av bruttobeloppet)   

Familjehemsersättning (arvodesdel) 
 

  

    Arbetslöshetsersättning 
    Kontant arbetsmarknadsstöd 

  

Övrigt t.ex. arvoden, konfliktersättning, avgångsvederlag   
 
Summa bruttoinkomster per månad: 

  

 

ULNA AB förbehåller sig rätten att kontrollera inlämnade inkomstuppgifter.  
 

Här med försäkras att ovanstående uppgifter är lämnade på heder och samvete. 

Datum Moder/Fader underskrift 

  
 

 

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokförings-myndigheten, kommer att föras in i 

en databas, för att ULNA AB skall kunna använda uppgifterna vid inskrivning på förskolan samt vid avgiftsdebitering. Uppgifterna 

kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen. 
________________________________ 

(1)Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett skall medräknas i hushållets samlade 

bruttoinkomst. Vid nystartat företag uppges den kalkyl som gjorts med skattemyndigheten. Du som har ett aktiebolag är att betrakta som 

anställd av aktiebolaget och har lön av förvärvsarbete. 

Maxtaxa Om er sammanlagda månadsinkomst är 46 080 kr eller mer, 

kryssa här. 

Försörjningsstöd/Etableringsstöd      Om ni får försörjningsstöd/etableringsstöd från socialtjänsten, 

kryssa här. 


