
 
Strandbadsvägen 2 
272 31 Simrishamn 
Tf Rektor Gunilla Persson: 0414-446545 
E-mail: nhs@nhskolan.se 
 
Inkomstuppgift för fritidsavgift 
 
Denna uppgift gäller from_________________________ 

Barnet/barnens namn Efternamn, förnamn 
 
 

Personnummer 

 Efternamn, förnamn 
 
 

Personnummer 

 Efternamn, förnamn 
 
 

Personnummer 

Vårdnadshavare Efternamn, förnamn 
 
 

Personnummer 
 

 Arbetsgivare 
 
Telefon nr 

Bruttolön 
 
kr/månad 

Vårdnadshavare Efternamn, förnamn 
 
 

Personnummer 
 

 Arbetsgivare 
 
Telefon nr 

Bruttolön 
 
kr/månad 

Syskon i annan verksamhet. 
OBS! Ange alla syskon 

Efternamn, förnamn, antal 
tim/vecka 
 

Personnummer 
 

 
___  Vi godkänner maxtaxa 
 
_________________________________________________________________________
_Mailadress dit fritidsfakturan skickas med epost som PDF-fil. Vänligen texta noggrant. 
 
__________________________________   ______________________________________ 
Vårdnadshavare 1 underskrift Vårdnadshavare 2 underskrift 
 
Ort och datum: 
______________________________________________________________ 

mailto:nhs@nhskolan.se


Regler och taxa 
Nils Holgerssonskolan följer samma regler och taxa som Simrishamns kommun. 
 
Avgiftsgrundande inkomst 
Det är den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för 
avgiftssättningen. Alla ersättningar och bidrag som beskattas är avgiftsgrundande. 
 
Följande inkomster och bidrag är avgiftsgrundande: 

● Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning 
● Familjehemsföräldrars arvodesdel och omkostnadsersättning som är skattepliktig  
● Pension (inte barnpension) 
● Livränta (vissa undantag finns) 
● Föräldrapenning 
● Vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte 

tas med) 
● Sjukbidrag 
● Sjukpenning 
● Arbetslöshetsersättning 
● Kontant arbetsmarknadsstöd 
● Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning 
● Familjebidrag i form av familjepenning 
● Familjebidrag i form av familjepenning vid militärtjänstgöring 
● Utlandsinkomst 

 
Följande inkomster är INTE avgiftsgrundande: 

● Studiemedel (bidragsdelen). Vårdnadshavaren skall styrka sina studier med 
antagningsbesked eller CSN:s beslut om beviljat studiemedel vilken sändes till Nils 
Holgerssonskolan varje termin 

● Underhållsbidrag/stöd 
● Socialbidrag 
● Bostadsbidrag 
● Barnbidrag 
● Etableringsersättning 

 
Företagare, timanställda m fl: 
Vid svårigheter att beräkna inkomsten kan inkomsten anges genom en uppskattning av 
aktuell årsinkomst. 
 
Skyldighet att lämna inkomstuppgift: 
Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för sitt hushåll. 
Om begärda uppgifter inte lämnas till Nils Holgerssonskolan debiteras högsta avgift. 
 
Nils Holgerssonskolan genomför kontinuerlig avgiftskontroll. Inlämnade inkomstuppgifter 
kontrolleras mot de taxerade årsinkomsterna när de är offentliga hos Skatteverket, därefter 
justeras avgifterna. De som har betalat för lite får retroaktiv faktura och de som betalat för 
mycket får pengar tillbaka. 



 
Inkomständring: 
När inkomsten ändras måste detta omedelbart meddelas Nils Holgerssonskolan. Detta kan 
ske via ny blankett som man begär att få av skolans administration eller fritidspersonal men 
även via nhs@nhskolan.se  
 
Schema: 
Platsinnehavaren är skyldig att lämna uppgift om barnets/barnens vistelsetider. Detta kan 
ske via blankett som man begär att få av skolans administration eller fritidsperonal. 
Vid oregelbundna tider anges ett grundschema med genomsnittstid per vecka. 
 
Vistelsetiden baseras på familjens tid för arbete, studier eller utifrån barnets eget behov. 
Finns ett eget behov hos barnet - ta kontakt med biträdande rektor Gunilla Persson för 
överenskommelse och beslut. 
 
Förändrade familjeförhållande: 
Om familjeförhållandena förändras, exempelvis om äktenskap/registrerat 
partnerskap/samboförhållanden inleds eller avslutas, måste Nils Holgerssonskolan 
meddelas eftersom det kan påverka avgiftens storlek. 
 
Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* i Simrishamns 
kommun, som Nils Holgerssonskolan följer. 
 
*  Annan pedagogisk verksamhet avser pedagogisk omsorg samt omsorg på obekväma tider, helgomsorg. 
 
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (6-12 år)) 
Heltidstaxa Halvtidstaxa 
(10,01 tim/vecka eller mer) (upp till och med 10 tim/vecka) 
 
Barn ett*  
2% av inkomsten eller max 875 kr 1,4% av inkomsten eller max 613 kr 
 
Barn två 
1% av inkomsten eller max 438 kr 0,7% av inkomsten eller max 306 kr 
 
Barn tre 
Ingen avgift 
 
* Yngsta barnet räknas som barn ett. 
 
Maxtaxa: 
Maxtaxa betyder att det finns ett tak på den avgift som får tas ut inom förskola, fritidshem 
eller annan pedagogisk verksamhet. 
Om den gemensamma inkomsten före skatt i hushållet överstiger 43 760 kr inträder 
maxtaxan. 
Senaste ändring av maxtaxa trädde i kraft 1 augusti 2016. 
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