
 

 

 

 

Barn- och skolkontor 
 

 

 

Från och med 2020-01-01 tills vidare  

 

BARNOMSORGSTAXA   

Avgift debiteras månadsvis på den hushållets samlade avgiftsgrundande 

bruttoinkomst enligt nedan och tas ut för 12 månader per år. Avgiften förfaller till 

betalning den sista varje månad. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. 
 

Make/maka/sambo är också betalningsansvarig. Familjens avgiftsgrundande 

inkomst omfattar även make/ maka/sambo som inte är biologisk förälder till barn 

inom kommunal barnomsorg.  

 

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets 

samlade inkomst upp till ett inkomsttak. 

Inkomsttaket 2020 är 49 280kr/månad. 
 

Förskola/pedagogisk omsorg 

 Barn nr 1:   3% av inkomsten – dock högst 1 478kr/månad  

 Barn nr 2:   2% av inkomsten – dock högst    986kr/månad  

 Barn nr 3:   1% av inkomsten – dock högst    493 kr/månad  

 Barn nr 4:   ingen avgift 
 

 

Fritidshem/fritidselever i pedagogisk omsorg 

 Barn nr 1:   2% av inkomsten – dock högst    986 kr/månad  

 Barn nr 2:   1% av inkomsten – dock högst    493 kr/månad  

 Barn nr 3:   1% av inkomsten – dock högst    493 kr/månad  

 Barn nr 4:   ingen avgift 
 

Som lägst debiteras en administrationskostnad på 100 kr/månad 
 

Som lägst debiteras en administrationskostnad på  

100 kr/barn och månad. Det yngsta barnet räknas som barn ”nr 1” enligt 

ovanstående avgiftsberäkning.  

Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i fristående verksamhet. 

Syskon som har barnomsorg i fristående verksamhet ska anmälas till kommunen så 

rätt taxa kan tillämpas.  Skolbarn med lovtillsyn 100 kr/dag. Beställd tid debiteras. 

 
Till avgiftsgrundande inkomst räknas:  

 Lön och andra ersättningar i anslutning tillanställning, även utlandsinkomst. 

 Skattepliktig ersättning från 

försäkringskassan(sjukpenning/föräldrapenning/sjukersättning) 

 Arbetslöshetsersättning(A-kassa) 

 Aktivitetsstöd 

 Vårdbidrag (skattepliktig del) 



 

 

2 (2) 
 

 Livränta 

 Familjehemsersättning 

 Pension (ej barnpension) 

 Skattepliktiga förmåner 

 Familjebidrag i form av familjepenning 

 

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte: 

 Statligt studiestöd 

 Barnbidrag 

 Underhållsbidrag/stöd 

 Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 

 Bostadsbidrag 

 Etableringsbidrag 

 

Beträffande egna företagare och andra för vilka det finns svårigheter att beräkna 

årsinkomst sker individuell prövning av uppgiven inkomst. Till ledning vid 

avgiftssättning kan tas senast kända taxerad inkomst e dyl.  
 

Inkomstuppgift lämnas vid tillsynens början och vid inkomständring. Därefter 

infordras inkomstuppgift en gång per år. En administrativ avgift på 100 kr debiteras 

varje utsänd påminnelse av inkomstuppgift. Efter andra påminnelsen debiteras 

högsta avgift.  
 

Om förälder ej lämnar begärd inkomstuppgift vid tillsynens början debiteras högsta 

avgift. Kommunen har rätt att jämföra uppgiven bruttoinkomst med 

skattemyndighetens uppgifter. Felaktigt anmäld inkomstuppgift medför 

efterdebitering. 
 

Inkomständringar och ändringar av familjeförhållanden ska omgående meddelas till 

Barn- och skolkontoret för att korrekt avgift ska kunna debiteras. Ändring träder i 

kraft nästkommande månad. 

Om inkomsten ökar så att debitering ska ske för högre avgift, utan att anmälan om 

detta inkommit, tas korrekt avgift i efterskott. Efterdebitering av mellanskillnaden 

kan ske tre år tillbaka i tiden från det datum då fordran uppstår. Om hushållet 

debiterats för hög avgift gäller omvänt tio års preskriptionstid. 
 

Månadsavgiften tas i normalfallet alltid ut så länge plats finns anvisad och till 

förfogande för inskrivet barn. Detta gäller även vid t ex föräldraledighet, 

arbetslöshet och semester. 
 

Avgiftsreducering i förskola och familjedaghem 

För  3-, 4- och 5-åringar reduceras avgiften med 30% fr o m september t o m maj. 

Juni t o m augusti betalar samtliga 3-, 4- och 5-åringar avgift enligt 

barnomsorgstaxan.  

 

Uppsägning 

Ska göras skriftligt eller via E-tjänst så snart man inte längre 

behöver platsen. Uppsägningstiden är 2 mån och avgift tas ut under 

hela perioden. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela 

uppsägningstiden. 


