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Ansökan om fördelad faktura 
För förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem två platsinnehavare 
I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll 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 fördelas 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. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga avgiften för en plats. Varje platsinnehavare får nyttja omsorgen 
utifrån sitt omsorgsbehov och gällande riktlinjer och är betalningsskyldig för sin avgift. Om placeringen för en 
vårdnadshavare avslutas, gäller inte längre fördelad faktura. Den totala avgiften för platsen övergår till kvarvarande 
platsinnehavare. Ny inkomst ska anmälas omgående. 
Blanketten ska sändas till Förskolekontoret, Rådhuset, Trädgårdsgatan 2, 451 81 Uddevalla 

Så här görs avgiftsberäkningen: 
Till grund för beräkningen ligger den totala bruttoinkomsten i respektive hushåll. 
Vad är hushåll? 
Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har barn gemensamt 
eller är folkbokförda på samma adress. 
Vems inkomster ska uppges? 
Reglerna innebär alltså att två inkomster ska uppges även om den som är sambo/make till vårdnadshavaren inte 
är biologisk förälder till barnet. 

Placerat barn 
Barnets fullständiga namn (för- och efternamn) Barnets personnummer 

Enhet som barnet är placerat på 

Placerat barn 
Barnets fullständiga namn (för- och efternamn) Barnets personnummer 

Enhet som barnet är placerat på 

Platsinnehavare 1 Sammanboende ja ☐ nej☐ 
Moder/fader namn (vårdnadshavare) Personnummer 

Maka/make sambo Personnummer 

Uppgifter om Platsinnehavare 2 (skickar in egen ansökan) 
Namn Personnummer 
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De uppgifter du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten kommer 
att föras in i en databas, för att kommunen ska kunna använda uppgifterna vid avgiftsdebitering. Uppgifterna 
kommer att behandlas i enlighet med GDPR. 

Inkomstförhållande 
OBS! Hushållets gemensamma bruttoinkomst är avgiftsgrundande. Till bruttoinkomst räknas 
föräldrarnas, förälder och sambos eller annan avgiftspliktig persons hela förvärvsinkomst 
samt följande ersättningar och bidrag: 

Här anges bruttoinkomst (årsinkomst/12 månader) 1 Moder/fader, kr/mån Maka/make/sambo, Kr/mån 
Bruttolön inklusive obekväm arbetstid, jour och dylikt. Samt skattepliktiga 
förmåner såsom traktamente, bilförmån, rese- och matersättning med 
mera. 1 

+ + 

Inkomst av rörelse/näringsverksamhet 2 (brutto) + + 

☐ Föräldrapenning/månad (brutto)

☐ Sjukpenning/sjukbidrag/mån (brutto) 

+ + 

Beskattningsbara pensionsförmåner (änke-/änklingspension, livränta) 
mån (brutto) 

+ + 

Beskattningsbart utbildningsbidrag/mån (brutto) + + 

Vårdbidrag för handikappade barn (60% av bruttobeloppet) /mån + + 

Familjehemsersättning (arvodesdel)/mån (brutto) + + 

☐ Arbetslöshetsersättning/mån (brutto)

☐ Kontant arbetsmarknadsstöd/mån (brutto) 

+ + 

Övrigt, till exempel arvoden, konfliktsersättning, avgångsvederlag 
(brutto) 

+ + 

Summa bruttoinkomster per månad: = = 

Inkomst gäller från och med datum Datum Datum 

Barn och utbildning förbehåller sig rätten att kontrollera inlämnade inkomstuppgifter. 

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är lämnade på heder och samvete 
Ort och datum 

Moder/fader underskrift 

1 Dela din bruttoårsinkomst med 12 månader. Bruttoinkomst är lika med inkomst före avdragen skatt. Belopp att ange blir en 
tolftedel av din bruttoårsinkomst. 
2 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. 
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