
 

Upplysningar till Inkomstuppgiften 
 

 
Alla inkomstuppgifter ska uppges med bruttobelopp (före skatt) per månad. 
 
Uträkning av månadsinkomst: Inkomst per dag x 22 alt 30 
 
                                                 Inkomst per timme x 40 (heltid) x 4,3 veckor. 
 
Gemensam underskrift 
Makar/sammanboende skall båda underteckna inkomstuppgiften. 
Gemensamt betalningsansvar för debiterad barnomsorgsavgift föreligger. 
 
Ny inkomstuppgift lämnas när inkomsten eller familjebilden ändras samt vid begäran från 
Fredsbergs Friskola. 
 
Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgift. 
 
 

Bra att veta om regler och avgifter för Fredsbergs Friskolas 
fritidshem. 
 
Familjeförhållanden 
 
Begreppet hushåll är viktigt vid beräkning av familjens inkomst. Inkomsten ligger till grund för 
avgiftens storlek. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar avses två vuxna 
som är gifta, sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden som har 
gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. 
 
Syskondefinition: De placerade barn som finns i hushållet räknas som syskon. 
 
Platsinnehavare ska anmäla ändrade förhållanden i hushållet som påverkar avgiften. 
 
Platsinnehavare 
 
När vårdnadshavare får plats är denne eller de platsinnehavarna. Har ett barns 
vårdnadshavare gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem 
samt att båda har behov av fritidshem är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. 
 
Uppsägning av plats 
 
Platsen sägs upp på blankett Uppsägning. Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från 
och med den månad som uppsägningsblanketten lämnats till rektor. Avgiften avser hela 



månader betalas under hela uppsägningstiden, även om platsen inte utnyttjas. Uppsägning av 
plats som endast avser perioden juni - augusti befriar inte från betalningsansvar.  
 
 
Avgift 
 
Avgiften betalas varje månad och från första inskolningsdagen. Förfallodagen är den sista 
innevarande månad. Avgiften är beräknad på hushållets inkomst och betalas som en fast 
månadsavgift 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller 
personalens kompetensutvecklingsdagar. Fredsbergs Friskola stänger två veckor (v 29,30) 
under sommarlovet. Under juli månad debiteras då endast halv avgift.  
 
Om avgiften inte betalas riskerar barnet att stängas av från verksamheten.  
 
Inkomstredovisning 
 
Till avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före 
skatt. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hans/hennes 
inkomst räknas med. Inkomsttaket är för närvarande 52 410 kr/månad. 
 
Avgift vid gemensam vårdnad av barn 
 
Har båda vårdnadshavarna behov av barnomsorg gör den av vårdnadshavare som inte har 
barnen skrivna hos sig en egen Anmälan om barnomsorg. Avgiften fördelas på 
vårdnadshavarna efter resp. hushålls inlämnade inkomstuppgifter. Den sammanlagda avgiften 
överskrider inte maxbeloppet eller avgiften för en plats. 
 
Till avgiftsgrundande inkomst hör: 
 
Observera att det endast är skattepliktiga inkomster/ersättningar/bidrag med mera som 
avses. 
 
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning 
Familjehemsförälders arvodesersättning 
Pension  
Livränta  
Föräldrapenning 
Vårdbidrag för handikappade barn 
Sjukbidrag 
Sjukpenning 
Arbetslöshetsersättning 
Kontant arbetsmarknadsstöd 
Utbildningsbidrag 
Familjebidrag 
Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förts på deklarationens 
huvudblankett och medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst 
Skattepliktiga bonusinkomster 



 
 
Avgift i fritidshem 2022 är för: 
 
Barn 1:  2 % av inkomsten – högst 1048 kronor per månad 
 
Barn 2:  1 % av inkomsten – högst 524 kronor per månad 
 
Barn 3:  1 % av inkomsten – högst 524 kronor per månad 
 
Barn 4: Ingen avgift 
 
Det yngsta barnet räknas som barn 1.  
 
Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till barn placerade i kommunens barnomsorg. Detta 
måste meddelas till skolans administration genom inkomstuppgiften.  
 
Force majeure  
 
Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom eller yttre 
omständigheter gäller force majeure vilket innebär att de som drabbas av inkomstbortfall 
eller kostnader på grund av stängning inte har rätt till skadestånd från föreningen. 
 
Har ni frågor så kontakta bitr. rektor Marlene Lundin 0506 – 478902 
 
Blanketten för inkomstuppgift ska vara Fredsbergs Friskola tillhanda senast sista juni varje år.  
Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgift.  
 
 
Vem har rätt till placering? 
 
Barn mellan 1–13 år till vårdnadshavare som har skolplacering på Fredsbergs Friskola och 
arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Fritidsplaceringen kan sträcka sig till och 
med vårterminen det år man fyller 13 år. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare följer 
båda familjernas respektive scheman. Grundregeln är alltid ledig vårdnadshavare – ledigt 
barn. Har man denna placering betalas fritidsavgiften som är inkomstbaserad.  
 
Skolbarn till föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till placering i fritidshem, men 
garanteras en plats omgående när vårdnadshavaren får ny anställning eller påbörjar studier. 
 

Växelvisboende 

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till fritids utifrån den vårdnadshavares 
behov av omsorg där barnet för tillfället vistas. 
Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sin 
placering. 



 
Lovplacering fritids  
Lovplacering innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd om man inte har en 
vanlig fritidsplacering. Avgiften är 100 kronor per dag, men inte mer än maxtaxan per månad. 
Anmälan görs på blankett Ansökan om lovfritids. 
 
Skulder 

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald 
skuld kan inte erbjudas plats förrän betalningen kommit in i sin helhet. Detta gäller även 
fakturor som gått vidare till inkasso och/eller Kronofogden. 

 
 
 
 
Fredsbergs Friskola har samma regler och taxa som Töreboda kommun 
https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Barn--utbildning/Grundskola-och-
fritidshem/Kommunala-fritidshem  
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