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Taxa för barnomsorg

Sidan

1

Barnomsorgstaxa


Avgiften betalas 12 månader om året.



Avgifter kommer att indexregleras varje år enligt förordning (2001:160)
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet.



Bildningsförvaltningen ansvarar för indexregleringen av Taxa för
barnomsorg.

Förskola/pedagogisk omsorg


Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten.
Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Ingen avgift för fjärde
barnet.



Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av
inkomsten som överstiger bastalet 42 000 kronor multiplicerat med
kvoten mellan det inkomstindex som enligt 58 kap. 10-12 §§ fastställts
för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet
avrundas till närmaste tiotal kronor.



Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar. 15 timmar i veckan, 3
timmar per dag under skoldagar är avgiftsfria. Vid längre vistelsetid görs
avdrag med 15 timmar/vecka vid beräkning av avgiften. Allmänna
förskolan följer läsårstiderna, vilket för att lov ej är avgiftsfria. För att få
en jämn debitering reduceras avgiften med 28 % under hela året. För
barn i åldern 3-5 år med vistelsetid om högst 15 timmar/vecka tas ingen
avgift ut under oktober-maj. För juni-september tas avgift ut enligt taxa.



Med ”barn 1” menas det yngsta barnet.
Barn 1

Barn 2

Barn 3

Procent av månadsinkomsten 3 %

2%

1%

Högsta avgift:

908 kr

454 kr

1 362 kr

Fritidshem


Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten.
Vistelsetiden har ingen inverkan på avgifterna. Schema skall dock alltid
lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.



Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av
inkomsten som överstiger bastalet 42 000 kronor multiplicerat med
kvoten mellan det inkomstindex som enligt 58 kap. 10-12 §§ fastställts
för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet
avrundas till närmaste tiotal kronor.

Taxa för barnomsorg

Sidan

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Procent av månadsinkomsten 2 %

1%

1%

Högsta avgift:

454 kr

454 kr

908 kr

Inkomst
Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga
inkomster.
Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man
och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och:
1. Har eller haft gemensamt barn eller
2. Är folkbokförda på samma adress.
Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett
homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.


Exempel på avgiftsgrundad inkomst är:
-

Förvärvsinkomst före skatt och avdrag

-

Sjuk- och föräldrapenning före skatt

-

Arbetslöshetsersättning före skatt

-

Utbildningsbidrag, skattepliktigt

-

Pensionsförmåner

-

Skattepliktiga vårdbidrag, underhållsbidrag och underhållsstöd

-

Skattepliktig del för vård av barn i familjehem

Hushåll med barnomsorg/skolbarnomsorg om högst 15 timmar/vecka och
en månadsinkomst lägre än 30 % av prisbasbeloppet avgiftsbefrias.
Inkomstuppgift lämnas innan barnomsorgsplatsen tas i anspråk, när
inkomsten ändras eller vid begäran från kommunen.
Den högst inkomsten kommunen kan få ersättning för är för närvarande
45 390 kr.

Sjukdom


Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av
exempelvis lovdagar, semester eller sjukdom eller om barnet har kortare
vistelsetid än vad som schemat visar.



Vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar
betalas ingen avgift för tid som överstiger dessa 30 dagar.

Prisbasbelopp
30 % av prisbasbeloppet = 13 440 kronor.
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