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Ersättning för kostnader för barntillsyn  
 
Enligt Reglemente för de förtroendevalda har du som förtroendevald rätt till ersättning för 
kostnader för barntillsyn som har uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller 
motsvarande. Barntillsynen avser barn som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning betalas även för barntillsyn för äldre barn. 
Ersättningen uppgår för närvarande till maximalt 300 kronor per timme.  
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende 
och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Det innebär att det 
går bra att anlita en släktning, som inte är förälder/styvförälder eller syskon, under 
förutsättning att hen inte är sammanboende med familjen.  
 
Genom att fylla i denna begäran om ersättning intygar du härmed att du har behövt 
barntillsyn för att, i egenskap som förtroendevald i Nacka kommun, delta i sammanträden 
eller motsvarande eller gruppmöte i direkt anslutning till sammanträde. Du intygar även att 
du begär ersättning för utlägg för barntillsyn som du har utbetalat till barnvakten. I samma 
begäran intygar även du som barnvakt att du har erhållit ersättning för barntillsyn.  
 
Kommunen utbetalar ersättning till den förtroendevalda för hens utlägg för barntillsyn. Det 
är den förtroendevaldes ansvar att utbetala ersättningen till barnvakten. Kommunen 
ombesörjer ingen redovisning till Skatteverket eller skattereduktion för barnvaktens 
inkomster.  
 
Kommunen ersätter barntillsyn upp till 4 månader tillbaka.  
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Ersättning för barntillsyn 
 
Datum för barntillsyn: ………………………… 
 
Härmed intygar ……………………………………, 

telefonnummer………………………… att jag, i egenskap av barnvakt,  

har erhållit ………………… kronor som ersättning för barntillsyn om ………….  timmar 

för den förtroendevalda …………………………….. barn enligt villkoren ovan.  

  

Barnvaktens namnunderskrift: …………………………….. 

Förtroendevaldes namnunderskrift ………………………… 

 
Kommunstyrelsen i Nacka kommun är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla 
personuppgifterna i blanketten för att kunna administrera ansökan och betala ut ersättning 
för barntillsyn.  
 
Kommunstyrelsen behöver behandla personuppgifterna för att uppfylla en rättslig 
förpliktelse. Kommunstyrelsen är nämligen skyldig utifrån bokföringsskyldigheten, som 
anges i bokföringslagen, att ha underlag för samtliga kostnader. Kommunstyrelsen är också 
skyldig att arkivera räkenskapsinformationen och därigenom personuppgifterna under minst 
7 år.  
 
Om du vill du ha ett registerutdrag eller information om hur vi behandlar dina uppgifter kan 
du kontakta juridik- och kanslienheten. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att rikta klagomål om 
behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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