Inkomstredovisning och fakturor 2022/2023
1. Inkomstuppgifter för inkomstuppgift inte lämnats in senast 10/9 2022 kommer vi att debitera
maxtaxa
2. Fakturering sker 12 månader/år oavsett vistelsetid
3. Faktura skickas via uppgiven e-post ni har angivit och kryssat för i rutan på inkomstdeklarationen
4. Den allmänna förskolan gäller under 9 månader per år, övriga 3 månader faktureras högre avgift
(MAJ JUNI JULI)
5. Delad faktura – föräldrar på olika adresser som vill dela på avgiften ska lämna in varsin
inkomstuppgift och får i sådana fall varsin faktura – ska meddelas på blanketten under övrigt
6. Helt avgiftsfri förskola är endast 15 timmar/vecka
7. Föräldralediga/ arbetssökande föräldrar kan välja två alternativ – antingen får barnet vara på
förskola 25 h/ vecka och här även på loven. Alternativt 30h/vecka och då inte närvaro på loven –
ska meddelas på blanketten under övrigt
8. Om ni har barn på andra förskolor/fritids ska dessa skrivas med på blanketten för att ni ska få rätt
taxa
9. Förskoletider fylls i på Schoolity: Förskoletider > Standardvecka
Tillfälliga förändringar: ändras genom klicka på aktuell vecka
Fritidsschema fylls i på Schoolity: Frånvaro > Fritidstider > Standardvecka
Tillfälliga förändringar: ändras genom klicka på aktuell vecka
10. Två månaders uppsägningstid tillämpas vid avslut av plats för både förskola och fritids, under
denna tid debiteras ni fö. Uppsägningsblankett finns på Kastellskolans hemsida
www.kastellskolan.se under fliken Dokument. Blanketten kan också hämtas i Expeditionen.
OBS! Uppsägningstiden startar när Expeditionen mottagit uppsägningen.
11. Vi erbjuder förskola för barn 1-5år. Förskolans verksamhet är uppdelat i två grupper.
Avdelning Stjärnan (1-3 år) och Solen (4-5)

12. Vi erbjuder fritidshem för barn tills vårterminen ut det år då barnet fyller 13 år.
Fritids är uppdelat i två grupper. Yngre (förskoleklass samt åk1) och Äldre (åk2 till åk6).
13. Är någon av vårdnadshavarna föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven får man ej ha sitt
barn på fritid. Finns särskilda själ som kan uppvisas med underlag kan undantag ges,
Det avgör rektor alternativt biträdande rektor. Mer info hittar ni på:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fritidshem-och-oppenfritidsverksamhet

Övriga blanketter som berör Kastellskolans förskola samt fritidshem hittar ni på:
https://kastellskolan.se/sida/dokument/
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Avgifter
Avgiftsnivåer Förskola
För förskolans del finns olika avgiftsnivåer. Beroende på barnets ålder
debiteras olika avgifter. Avgiften beräknas procentuellt utifrån den inkomst
ni uppgivit på denna blankett. Om ingen blankett lämnas in faktureras
maxtaxa.
Allmän förskola:
bedrivs under nio månader per år, övriga månader debiteras enligt taxa
gällande ”Förskola, till och med 1/9 det år barnet fyller 3 år”.
Vi erbjuder även allmän förskola för alla barn 3 till 5 år. Detta innebär att
man som förälder har rätt att ha sitt barn avgiftsfritt i förskolan 15 timmar
per vecka under skolans läsårstider, vilket motsvarar nio månader per år.
Om en eller båda vårdnadshavarna är föräldralediga eller arbetslösa
gäller 25 timmar allmän förskola per vecka.
Avgift för förskola och pedagogisk omsorg
Gäller från och med 2022-01-01 som uppvisas nedan.
Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.
Avgiften beräknas på max 50 340 kronor/månad
Bruttoinkomst kronor/månad >7 000 kronor.
Barn 1-3 år heltid
• Barn 1 = 3% av inkomsten max 1572 kronor
• Barn 2 = 2% av inkomsten max 1048 kronor
• Barn 3 = 1% av inkomsten max 524 kronor
Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande
• Barn 1 = 1,5% av inkomsten max 786 kronor
• Barn 2 = 1% av inkomsten max 524 kronor
• Barn 3 = 0,5% av inkomsten max 262 kronor
Barn 3-5 år heltid (fr.o.m. 1 sep det år barnet fyller tre år)
• Barn 1 = 2,1% av inkomsten max 1101 kronor
• Barn 2 = 1,4% av inkomsten max 734 kronor
• Barn 3 = 0,7% av inkomsten max 367 kronor
Föräldralediga/arbetssökande som har barn mellan
3-5 år är förskolan avgiftsfri.
Avgift för fritidshem från och med 2022-01-01
• Barn 1 = 2% av inkomsten max 1048 kronor
• Barn 2 = 1% av inkomsten max 524 kronor
• Barn 3 = 1% av inkomsten max 524 kronor

Regler
Inkomstuppgifter:
ska lämnas av samtliga
personer i hushållet, det vill
säga inkomsttagare som är
registrerade på samma adress;
såsom gifta, sammanboende
eller i registrerade partnerskap.
Bor vårdnadshavare i separata
hushåll ska båda hushållen
(inklusive eventuell ny partner)
ska samtliga lämna in
inkomstuppgifter.
Delad faktura:
föräldrar som inte sammanbor
men har delad vårdnad, kan få
delad faktura. Då ska separata
inkomst-blanketter lämnas in för
båda hushållen. Totalt kan dock
bara maxtaxa debiteras.
Uppsägningstid
På förskola samt fritidshem
gäller två (2) tillämpas vid avslut
av plats, med start från datumet
då Expeditionen mottagit
uppsägningsblanketten.
Samtliga vårdnadshavare i
hushållet måste signera. Vid
delad vårdnads kan man säga
upp ena fritidsplatsen och
behålla den andra.
Förskole/fritidsavgift:
debiteras 12 månader/år
Åldrar på fritidshem:
Vi erbjuder fritidshem för barn
tills vårterminen det år då
barnet fyller 13 år.
Arbetssökande eller
föräldralediga
vårdnadshavare:
har rätt till förskola upp till 25
timmar per vecka.
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