
INKOMSTUPPGIFT  
(behövs endast fyllas i för de som har/söker till fritids eller förskola) 

Vrena friskola Tel 070-218 71 24 skola/exp info@vrenafriskola.se 
Tärnövägen 2 Tel 072-560 17 60 rektor www.vrenafriskola.se 
611 73  VRENA 

 

En blankett per hushåll Förskola – antal och ålder  Ålder  

Vårdnadshavare Fritidshem – antal barn  Klass  

E-post för faktura  

För- och efternamn Personnummer 

  

Adress Postadress Telefon 

   

Arbetsgivare/Studieanordnare Telefon 

  

Sammanboende vårdnadshavare, alternativt make/maka/sammanboende 

För- och efternamn Personnummer Telefon 

   

Arbetsgivare/Studieanordnare Telefon 

  

 

Sätt kryss i ruta om familjens bruttoinkomst är lika med eller mer än maxbeloppsgräns (fn 52 410 kr) 

Beräknad bruttoinkomst/månad (före skatteavdrag) 

 Vårdnadshavare 
Gäller 
from 

Maka/maka/sa
mmanboende 

Gäller 
from 

Förvärvsarbete inkl ob-ersättning, semesterersättning     

Annat extra arbete, före skatt     

Arbetslöshetsersättning – dagpenning A-kassa – 
aktivitetsstöd 

    

Föräldrapenning/graviditetspenning     

Sjukpenning/pension     

Vårdbidrag/familjehemsersättning     

Statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt 
vuxenstudiestöd, gäller endast skattepliktigt belopp 

    

Övriga skattepliktiga inkomster     

Underskrift 
Jag/vi har tagit del av information om taxa och regler inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg vid Vrena 

friskola/Nyköpings kommun. Jag/vi försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är fullständiga och 

sanningsenliga. Kontroll av inkomst kan ske. När inkomsten ändras ska ny inkomstuppgift lämnas. 

Ort och datum Ort och datum 

  

Förälder/vårdnadshavares namnteckning Make/maka/sammanboendes namnteckning 
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Avgift för barnomsorg i Förskola 

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst, alltså lönen innan 
skatt har dragits av. 
 
Barn 1: 3% av inkomsten – men högst 1 510 kr/mån  
Barn 2: 2% av inkomsten – men högst 1 007 kr/mån  
Barn 3: 1% av inkomsten – men högst 503 kr/mån  
Barn 4: ingen avgift 
 
Barn 1 = yngsta barnet i hushållet. 
 
Du som förälder/vårdnadshavare betalar en avgift året runt i enlighet med 
kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande 
avgiftsregler: 
 
• För barn mellan 1 och 3 år betalas full avgift. 
• För barn mellan 3 och 5 år reduceras avgiften med 30 % förutom under juni, juli 

och augusti då full avgift betalas. Gäller från 1 september det år barnet fyller 3 
år. 

• Avgift under 75 kr debiteras inte. 
• Avgift tas ut från och med 1:a introduktionsdagen. 
• Avgift tas ut 12 månader per år. 
• Avgiften minskar inte om du har semester eller frånvaro av andra skäl. 

 

Avgift för barnomsorg - Fritids 

Avgiften tas ut i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, alltså lönen före 
skatten har dragits av. 
 
Avgift i fritidshem 6 – 12 år 
Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 1 007:-/mån 
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 503:-/mån 
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 503:-/mån 
Barn 4: ingen avgift 
 
Barn 1= yngsta barnet i hushållet. 
 
Denna avgift tas ut från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass. 
 
Du som förälder/vårdnadshavare betalar en avgift året runt i enlighet med 
kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande 
avgiftsregler: 

  
• Avgift under 75 kr debiteras inte. 
• Avgift tas ut från och med 1:a introduktionsdagen. 
• Avgift tas ut 12 månader per år. 
• Avgiften minskar inte om du har semester eller frånvaro av andra skäl. 

 

 

 



INKOMSTUPPGIFT  
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Inkomstuppgift 

Avgift räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund.  

 

För att rätt belopp ska debiteras är det viktigt att du som vårdnadshavare lämnar 

inkomstuppgift för både dig och eventuell partner. Avgiften baseras på din/er 

skattepliktiga inkomst. Om förhållandena i familjen förändras – t ex på grund av 

separation eller sammanboende – påverkar detta avgiften. Avgiften grundas på den 

sammanlagda inkomsten i hushållet.  

 
Följande räknas inte som inkomst: 

• Försörjningsstöd 
• Barnbidrag 
• Bostadsbidrag 
• Underhållsstöd 
• Studiemedel (lån och bidrag) 
• Familjehemsersättningens omkostnadsdel 
• Etableringsstöd för nyanlända 

Arbete och studier 

Du får ha ditt barn på förskola och/eller fritids när du arbetar eller studerar. Om du 
studerar heltid så räknas det på samma sätt som om du jobbar heltid. Du får även 
räkna med restid för båda dessa.  
Sjuk- och graviditetspenning fungerar precis som när du jobbar heltid.  

Arbetssökande eller föräldraledig – Förskola 

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn i förskola 20 
timmar i veckan under skolans terminer (läsårstid).  
 
Efter syskons födelse eller efter att ett adoptivbarn tas emot i hemmet har barnet 
rätt att behålla sin ordinarie plats i en månad. Därefter sänks tiden till 20 
timmar/vecka på förskolan eftersom vårdnadshavaren då har blivit föräldraledig. 

Arbetssökande eller föräldraledig – Fritids 

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn på fritidshem 
10 timmar i veckan till och med årskurs 3. Det gäller under skolans terminer 
(läsårstid). 
 
Efter syskons födelse eller efter att ett adoptivbarn tas emot i hemmet har barnet 
rätt att behålla sin ordinarie plats i en månad. Därefter sänks tiden till 10 
timmar/vecka på fritidshem eftersom vårdnadshavaren då har blivit föräldraledig.  
 
Under lov erbjuds inga timmar.   
 

Information maxtaxa 
Inkomsttaket ligger på 50 340 kr och innebär att du inte behöver betala en 
procentuell andel av inkomster som är högre än detta. Tjänar hushållet 60 000 kr så 
är det ändå 50 340 kr som uträkningen av avgift baseras på.  
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Gemensam vårdnad/delad faktura 
Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, 
barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den 
sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. 
 
Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande 
inkomst. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften 
för en plats enligt maxtaxan som är 50 340 kr. Tjänar båda hushållen sammanlagt 60 
000 kr så är det ändå 50 340 kr som uträkningen av avgift baseras på. 
 

Källa: https://nykoping.se/barn-och-utbildning/grundskola/fritidshem/regler 

(2021-01-15) 

 

  


