
 
Information inkomst/avgifter: 

Barnomsorgsavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. (årsinkomst delat på 12 månader).  

(Vårdnadshavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift även för sambo som inte är biologisk förälder enligt 

Svensk författningssamling, SFS 2001:160).  

 

Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa. Ändring av inkomst 

meddelas Ekolek utan dröjsmål. 

 

Årsavstämning 

Avstämning görs årligen mot Skatteverkets uppgifter. 

 

Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 

 

• Inkomst av anställning inklusive skattepliktiga tillägg såsom traktamente, bilersättning, OB-tillägg, 

jourersättning, semesterersättning, bonus etc. före skatt och avdrag.  

• Inkomst av rörelse/starta eget-bidrag (samtliga skattepliktiga inkomster överensstämmande med 

inkomst av anställning, innevarande årsinkomster). 

• Värde av bil-, kost- och bostadsförmån före skatt. 

• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvoden. 

• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning skattepliktig del, (ej lånedel). Som 

utbildningsbidrag räknas bl.a. offentligt vuxenutbildningsstöd (SVUX) och särskilt utbildningsstöd 

(UBS).  

• Föräldrapenning  

• Sjukpenning.  

• Arbetslöshetsersättning (A-kassa). Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). 

• Lön från utlandstjänst oavsett i viket land man betalar skatt 

• Konfliktersättning 

• Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring. 

• Dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga. 

• Pension (ej barnpension). 

• Livränta (den skattepliktiga delen). 

• Vårdbidrag, omvårdnads del, för barn. (Merkostnadsdelen ska ej uppges). 

• Familjehemsföräldrars arvodesersättning (i de fall hushållet enbart har familjehemsbarn placerade 

räknas ej den egna inkomsten). 

 

Bidrag och ersättningar som INTE räknas som inkomst: 

 

• Allmänt - och förlängt barnbidrag 

• Bostadsbidrag 

• Handikapps ersättning 

• Socialbidrag, introduktionsersättning 

• Underhållsstöd för barn 



• Det normala skattefria studiebidraget och studielån från CSN. 

• Rekryteringsbidrag (utbetalas genom CSN) är skattebefriat och ska alltså inte deklareras. 

• Ersättning från Migrationsverket 

 

Betalningsvillkor 

 

• Fakturering sker 11 månader/ år.  

• Avgiften avser innevarande månad. 

• Juli är avgiftsfri om barnet inte nyttjar sin plats 

• Betalning skall vara Ekolek tillhanda angiven förfallodag. 

Vad händer om du inte betalar avgiften? 

1. Ni debiteras för barnomsorgen för innestående månad och betalar inom 30 dagar. 

2. Om fakturan inte betalas går en påminnelse ut samt en extra avgift på 60:-  

Betalas omgående. 

3. Det går ut ytterligare en påminnelse på fakturan samt en extra avgift på 60:-  

Betalas omgående. 

4. Ekolek kontaktar er personligen via telefon och mail på det nummer/ den mailadress ni angett i 

ansökan. 

5. Sista påminnelse tillsammans med bifogat brev.  

Betalas inom 8 dagar.  

Vid utebliven betalning skickas ärendet vidare till inkasso. 

6. Ekolek beslutar att platsen för ditt barn sägs upp eller begränsas. När Ekolek beslutar om uppsägning på 

grund av att avgiften inte är betald, vägs barnets behov av plats enligt vad som står i Skollagen in. 

Du kan göra en avbetalningsplan 

1. Du kan komma överens med inkassobolaget om en avbetalning av skulden. Ditt barn får då behålla sin 

plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen. Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats. 

2. Om du har förlorat platsen kan du ansöka på nytt, men du måste betala din skuld innan placering är 

möjlig. 

 


