
Datum för mottagande av blankett: 
 

Sankt Thomas skola  www.sanktthomasskola.se 
S:t Lars väg 1, 222 70 Lund  Telefon 046-323838 

Sankt Thomas Skola 

Inkomstblankett: Avgift för förskola och fritidshem 

1. Uppgifter om barnet 

Förnamn och efternamn 

 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

 

2. Hushållet, uppgifterna ska avse hela hushållet där barnet/barnen är folkbokfört 
Förälder (räkningsmottagare) 

Förnamn och efternamn 

 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

E-post Gatuadress 

Postnummer och postort Telefon bostad 

 
Telefon mobil Boendeförhållanden 

Ensamboende         Sammanboende 

 

Förälder (sammanboende) 
Förnamn och efternamn 

 

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

E-post Telefon bostad 

 
Telefon mobil 

 

3. Hushållets inkomst   
Lämnas inte begärda inkomstuppgifter                   Hushållet accepterar högsta avgift/hushållets 
debiteras högsta avgift enligt gällande taxa              inkomst är 52 410 kr eller mer 

  Bruttoinkomst (inkomst före skatt) per månad 

Förälder (räkningsmottagare)  Förälder (Sammanboende) 
Avgiftsgrundande inkomst 

 

Avgiftsgrundande inkomst 

 

Lön, arvoden, förmåner  Lön, arvoden, förmåner 

Pension, aktivitetsersättning och sjukersättning Pension, aktivitetsersättning och sjukersättning 

Sjuk-, rehab, och föräldrapenning samt skattepliktigt vårdbidrag Sjuk-, rehab, och föräldrapenning samt skattepliktigt vårdbidrag 

Arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning 

Inkomst av näringsverksamhet efter avdrag för egenavgifter Inkomst av näringsverksamhet efter avdrag för egenavgifter 

Övriga Inkomster Övriga Inkomster 

Från datum (åå-mm-dd) då uppgifterna är giltliga Från datum (åå-mm-dd) då uppgifterna är giltliga 

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. För mer 
information, kontakta kansli@sanktthomasskola.se  

http://www.sanktthomasskola.se/


Datum för mottagande av blankett: 
 

Sankt Thomas skola  www.sanktthomasskola.se 
S:t Lars väg 1, 222 70 Lund  Telefon 046-323838 

 
4. Försäkran och underskrift  

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga. Jag är medveten om 
min skyldighet att anmäla förändringar som kan påverka avgiften. Jag godkänner att 
kontroller görs mot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Jag har 
tagit del av och godkänner de betalningsvillkor som har angivits. 

Förälder (räkningsmottagare)  Förälder (Sammanboende) 

Datum (åå-mm-dd) samt underskrift Datum (åå-mm-dd) samt underskrift 

 

Avgifter för förskola och fritidshem  

Heltidstaxa  

Heltidsavgift gäller för barn som är 1-3 år som går mer än 30 timmar per vecka i förskola.  

Barn 1:   3% av hushållets inkomster dock högst 1 572 kr/mån  

Barn 2:  2% av hushållets inkomster dock högst 1 048 kr/mån  

Barn 3:  1% av hushållets inkomster dock högst 524 kr/mån  

Barn 4 och följande:  Ingen avgift  

 
Deltidstaxa 

Avtal om deltid upprättas med förskolan. Deltidsavgift gäller för: 

• Barn som är 1-3 år som går högst 30 timmar per vecka i förskola. 

• Barn som är 3-5 år och går mer än 15 timmar i veckan förskola. Avgiften ändras 
fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år till deltidsavgift.  

• Barn som går på fritidshem.  

Barn 1:   2% av hushållets inkomster dock högst 1 048 kr/mån  

Barn 2:   1% av hushållets inkomster dock högst 524 kr/mån  

Barn 3:   1% av hushållets inkomster dock högst 524 kr/mån  

Barn 4 och följande:  Ingen avgift  

 

Som första barn räknas hushållets yngsta barn och som andra barn räknas näst yngsta o.s.v 

 

Viktigt att komma ihåg! 

• Förändringar i hushållet eller hushållets inkomst ska alltid lämnas.  

• Lämnas ingen uppgift om hushållets inkomst debiteras högsta avgift.  

• Årlig efterkontroll kommer att göras och vid fel angiven inkomst kan efterdebitering 
ske.  

• Vid två obetalda fakturor finns grund för uppsägning av plats på förskola eller 
fritidshem 

http://www.sanktthomasskola.se/

