Information om delad barnomsorgsplats
Vid gemensam vårdnad, då föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda
föräldrarna har behov av barnomsorg, ska båda föräldrarna vara innehavare av barnomsorgsplatsen med 50 %
vardera om inget annat anmälts.
Anledningen till två platsinnehavare är att föräldrarna som regel har olika behov av barnomsorg och olika
inkomster.
Barnomsorgsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Beloppet kommer
att vara 50 % av det belopp man skulle ha betalat om man hade haft hela platsen, se exempel nedan. Föräldrarna
kommer alltså att få varsin faktura.
De sammanlagda barnomsorgsavgifterna överstiger aldrig maxtaxan, dvs. högsta avgiften för en barnomsorgsplats
(som för närvarande är 1362 kronor).
Exempel:
Förälder 1
Inkomst: 25 000
1 barn (2 år) i förskola
3 % av 25000 = 750
750 / 2 = 375 kronor/månad

Förälder 2
Inkomst: 20 000
1 barn (2 år) i förskola
3 % av 20000 = 600
600 / 2 = 300 kronor/månad

Förälder 1 + sambo
Inkomst: 30 000 + 20 000
1 barn (2 år) i förskola
3 % av 50000 = 1500
(maxtaxa = 1362)
1362 / 2 = 681 kronor/månad

Förälder 2
Inkomst: 35 000
1 barn (2 år) i förskola
3 % av 35000 = 1050
1050 / 2 = 525 kronor/månad

Respektive platsinnehavare är ansvarig för sina schemaändringar, uppsägning och har betalningsansvar för sin del.
Förälder som inte betalar sin faktura blir avstängd och får inte nyttja sin plats för barnet.
Vid uppsägning ska platsen sägas upp av båda föräldrarna, i annat fall betalar den förälder som har sin plats kvar
hel avgift.
För att få veta om båda föräldrarna har barnomsorgsbehov vill vi att ni skriver på bifogad anmälningsblankett. För
att få rätt avgift är det dessutom viktigt att båda hushållen har lämnat aktuella inkomstuppgifter. Blankett finns att
få från Skoladministrationen, Medborgargatan 1, eller i blankettarkivet på www.degerfors.se.
Eventuella frågor kan ställas till barnomsorgshandläggare Monica Jansson, telefon 0586-482 31 eller e-post
monica.jansson@degerfors.se.
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Anmälan om delad barnomsorgsplats vid gemensam vårdnad
Anmälan avser
Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

Gäller från och med datum

Om endast en förälder har barnomsorgsbehov, anges dennes uppgifter nedan.
Behöver båda föräldrarna plats skall bådas uppgifter anges.

Förälder med behov av barnomsorg
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och Ort

Telefon bostad

Telefon mobil

Telefon arbete

Förälder med behov av barnomsorg
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och Ort

Telefon bostad

Telefon mobil

Telefon arbete

Upplysningar
Vid gemensam vårdnad – där föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrarna har behov
av barnomsorg – ska båda föräldrarna vara innehavare av barnomsorgsplatsen. Anledningen till två platsinnehavare är att
föräldrarna som regel har olika behov av barnomsorg och olika inkomster.
Barnomsorgsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Föräldrarna kommer att få varsin
faktura. De sammanlagda barnomsorgsavgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en barnomsorgsplats. Vid eventuell
uppsägning av plats ska platsen sägas upp av båda föräldrarna, i annat fall betalar den förälder som har sin plats kvar hel avgift.
Tänk på att alltid meddela oss aktuella inkomstuppgifter för respektive hushåll!
Underskrift krävs av båda vårdnadshavarna
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

____

Blanketten skickas till:
Degerfors kommun
27. Skoladministration
693 80 Degerfors
Personuppgifterna används i det elevadministrativa arbetet. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du kontakta
skoladministrationen, Monica Jansson, tel 0586-482 31, monica.jansson@degerfors.se. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Kultur- och
utbildningsnämnden.

