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Ändring på grund av: ☐ Nyanmälan ☐ Årsanmälan ☐ Ny inkomst ☐ Ändrade familjeförhållanden
Vuxen 1 i hushållet (räkningsmottagare)

Vuxen 2 i samma hushåll (gäller även om ej förälder till barnet/en)

☐ arbetar ☐ studerar ☐ arbetssök. ☐ F-ledig ☐ övrigt

☐ arbetar ☐ studerar ☐ arbetssök. ☐ F-ledig ☐ övrigt

Personnummer

Personnummer

Efternamn & Förnamn

Efternamn & Förnamn

Adress, Postnr. & postort

Adress, Postnr. & postort

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Arbetsplats/skola/övrigt

Arbetsplats/skola/övrigt

Telefon arbete/skola/övrigt

Telefon arbete/skola/övrigt

Boendeförhållanden:

☐Ensamboende ☐Sammanboende

Barnet har växelvis boende ☐. Dubbel placering JA ☐ NEJ☐

Platsen ska delas med:

p

Barn (uppge alla familjens barn som är inskrivna i barnomsorg, även inom andra förskolor/fritidshem än Älvbodas)
Barnets namn

Personnummer

Barnets namn

Personnummer

☐ Förskola ☐ Fritidshem ☐ Dagbarnvårdare
☐ Förskola ☐ Fritidshem ☐ Dagbarnvårdare

Hushållets INKOMSTER

Jag/Vi vill inte lämna inkomstuppgift och accepterar därmed avgift enligt taket för maxtaxan, se baksidan för info. ☐
Ange inkomster före skatt (Alla skattepliktiga inkomster är avgiftsgrundande, för mer information se dokumentet Regler & Avgifter.)
Uppgifterna gäller fr o m

Datum

Datum

Summa - Vuxen 1

Summa - Vuxen 2

☐ Vuxen 1

☐ Vuxen 2

Bruttoinkomst – månadsinkomst före skatt (inkl.
övertid, Ob-ersättning, jourtillägg, bonus med mera.
Föräldrapenning, Sjukpenning, Sjukersättning, pension
Arbetslösersättning, Aktivitetsstöd, Starta-eget-bidrag
Skattepliktigt utbildningsbidrag, korttidsstudiestöd och
vuxenstudiebidrag
CSN - ej skattepliktig inkomst, intyg lämnas till skolan.
Familjehemsersättning (arvodes- (skattepliktiga) delen)
Vårdbidrag för barn (omvårdnads- (skattepliktiga) delen)
Ex. Etableringsersättning, Försörjningsstöd,
Utvecklingsersättning. Intyg lämnas till skolan.
Övriga skattepliktiga inkomster
AVGIFTSGRUNDANDE SUMMA:

Ingen skattepliktig inkomst finns för:

HÄRMED FÖRSÄKRAS ATT DE LÄMNADE UPPGIFTERNA ÄR SANNINGSENLIGA
Datum

Vuxen 1

Vuxen 2

Blanketten kan läggas i ”svarta” brevlådan vid lilla rondellen eller skickas/lämnas till skoladministrationen.

För information om avgiften se nästa sida.

Avgifter för förskola och fritidshem
Barn nr. 1 är hushållet yngsta barn, näst yngsta barnet är nr.2. o.s.v. Barn 1–3 avgiftsgrundande, barn 4 & följande är
avgiftsfria. Detta gäller oavsett om barnet går på förskola eller fritids, har barnen på samma förskola/skola eller olika.
Du börjar betala avgiften från och med det datum då platsen blir tillgänglig, inte för hela månaden. Därefter betalas
avgiften 12 månader om året, (oavsett om barnet är tillfälligt borta.)
Om barnet har gått på Sagans Naturförskola gäller fritidsavgiften från 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.
Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående
och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress.
MAXTAXAN grundas 2021 på hushållets totala inkomst överstigande 50 340 kr./månad
Förskola, avgifter för barn som är 1 - 5 år
Barn 1:

3% av hushållets inkomster

dock högst 1510 kr/mån

= (maxtaxan)

Barn 2:

2% av hushållets inkomster

dock högst 1007 kr/mån

= (maxtaxan)

Barn 3:

1% av hushållets inkomster

dock högst 503 kr/mån

= (maxtaxan)

Allmän förskola 3–5-åringar.
Barnet erbjuds en avgiftsfri pedagogisk förskoleverksamhet som omfattar minst 525 timmar per år under tiden 1/9 –
31/5 med juluppehåll. Möjlighet finns att utöka till 25 tim./v. Då utgår avgift enligt bruttoinkomst/maxtaxan.
Reducering av avgift med 35% när omsorgstiden överstiger 15 tim./vecka gäller för:

- barn i åldern 3–5 år. gäller fr om höstterminen (1/9) det år barnet fyller 3 år. (Skollagen 8 kap 16§)
- barn som är placerade enligt skollagen 2 kap. 9 § (barn med behov av särskilt stöd).

Fritids, avgift för barn 6 år - vårterminen det året barnet fyller 13 år.
Barn 1:

2% av hushållets inkomster

dock högst 1007 kr/mån

= (maxtaxan)

Barn 2:

1% av hushållets inkomster

dock högst 503 kr/mån

= (maxtaxan)

Barn 3:

1% av hushållets inkomster

dock högst 503 kr/mån

= (maxtaxan)

Uppsägning av plats
Allmän förskola: En månads skriftlig uppsägning av den allmänna förskoleplatsen. En dags barnomsorg i
sommarperioden 1/6–31/8 genererar avgift enligt bruttoinkomst/maxtaxan under samtliga tre månader.
Förskola/ Fritidshem: En månads skriftlig uppsägning.

Anmälan om inkomst ska lämnas så snart som möjligt
•
•
•

Innan barnet börjar i förskola/på fritids.
På begäran från skoladministrationen.
Vid förändring av hushållets inkomst eller vid ändrade familjeförhållanden.
(Ändras inkomsten för kortare period än en månad påverkas inte avgiften.)

•

Årsanmälan görs i januari varje år efter fastställande av Skolverket av ny maxtaxa.

Ej inkommen inkomstuppgift på begäran enligt ovan genererar i avgift enligt maxtaxan. Avgift fakturerad
enligt maxtaxa på grund av ej inkommen inkomstuppgift justeras ej retroaktivt.
Alla ändringar som påverkar avgiften ska anmälas på ny blankett. Undertecknad försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta.
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra efterdebitering.

