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UNDERLAG  

Ersättning till kommunen  
för placerat barn

En blankett per förälder!

Datum

Telefon (även riktnr)

Handläggare: Förnamn Efternamn

E-postadress

Barnets personuppgifter
Förnamn

PersonnummerEfternamnFörnamn

Efternamn Personnummer

Aktuell procentsats för placerat barn

Förälder

Försörjningsskyldighet för övriga barn

Beräkning efter senaste taxeringsbeslut Upplysningar se blankettens baksida

Telefon (även riktnr)Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

Födelsedatum för barn

Egi

Inkomst av tjänst ............................................................................................................................. 

Inkomst av näringsverksamhet ....................................................................................................... 

Inkomst av kapital ........................................................................................................................... 

Studiebidrag .................................................................................................................................... 

+

+

+

=

-

=

=

-

=

Grundavdrag ................................................................................................................................... 

X  
X  12  100  

Ersättningsgrundande inkomst (EGI) .............................................................................................. 

Ersättning per månad .......................................................

Del av barns inkomst, månadsvis avdrag ....................................................................................... 

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

Beslutsfattarens underskrift

Summa kr/mån

%

Namnförtydligande

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

* Enligt socialtjänstförordningen 6 kap 2 och 3 § får det belopp som var och en av föräldrarna 
ska bidra med inte överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet, *1573 kronor 
t.o.m. månaden då barnet fyller 11 år,1 723 kronor i månaden fr.o.m. månaden efter den då 
barnet har fyllt 11 år t.o.m månaden då barnet fyller 15 år, ***2073 kronor fr.o.m. månaden 
efter den då barnet har fyllt15 år enligt 18 kap. 20 §  socialförsäkringsbalken. 
Det uträknade beloppet kan vara högre.

kr/mån*=
Summa att  

betala

kr/mån**=
Summa att  

betala

Enligt 8 kap 1 § 2 st socialtjänstlagen, 20 § LSS och 6 kap 2 och 3 § socialtjänstförordningen är 
föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnad för vården av placerat barn.

kr/mån***=
Summa att  

betala

Lekebergs Kommun
716 81 Fjugesta
0585 487 00
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Ersättningen fastställs för varje barn och år. Beloppet beräknas efter ett procenttal av   
den ersättningsskyldiges senaste taxeringsbeslut minus ett avdrag med 120 000 kronor,   
se tabellen nedan. Procenttalet fastställs med hänsyn till samtliga barn, som  
föräldern är försörjningsskyldig för.  

Grunder för beräkning av ersättning

1 barn  
2 barn  
3 barn  
4 barn  
5 barn  
6 barn  
7 barn  
8 barn 
9 barn 
10 barn

14,00 procent  
11,50 procent  
10,00 procent  
  7,75 procent  
  6,40 procent  
  5,50 procent  
  4,85 procent  
  4,38 procent 
  4,00 procent 
  3,70 procent

  
Antal Barn

  
Procenttal för varje barn

Lekebergs Kommun
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* Enligt socialtjänstförordningen 6 kap 2 och 3 § får det belopp som var och en av föräldrarnaska bidra med inte överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet, *1573 kronor
t.o.m. månaden då barnet fyller 11 år,1 723 kronor i månaden fr.o.m. månaden efter den då
barnet har fyllt 11 år t.o.m månaden då barnet fyller 15 år, ***2073 kronor fr.o.m. månaden
efter den då barnet har fyllt15 år enligt 18 kap. 20 §  socialförsäkringsbalken.
Det uträknade beloppet kan vara högre.
kr/mån*
=
Summa att 
betala
kr/mån**
=
Summa att 
betala
Enligt 8 kap 1 § 2 st socialtjänstlagen, 20 § LSS och 6 kap 2 och 3 § socialtjänstförordningen är
föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnad för vården av placerat barn.
kr/mån***
=
Summa att 
betala
Ersättningen fastställs för varje barn och år. Beloppet beräknas efter ett procenttal av  
den ersättningsskyldiges senaste taxeringsbeslut minus ett avdrag med 120 000 kronor,  
se tabellen nedan. Procenttalet fastställs med hänsyn till samtliga barn, som 
föräldern är försörjningsskyldig för.  
Grunder för beräkning av ersättning
1 barn 
2 barn 
3 barn 
4 barn 
5 barn 
6 barn 
7 barn 
8 barn
9 barn
10 barn
14,00 procent 
11,50 procent 
10,00 procent 
  7,75 procent 
  6,40 procent 
  5,50 procent 
  4,85 procent 
  4,38 procent
  4,00 procent
  3,70 procent
 
Antal Barn
 
Procenttal för varje barn
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