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1.
Tillämpningsområde
Taxan gäller inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.
2.
Avgiftspliktiga personer
Avgiften grundas på inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna utan att vara gifta med varandra, men
lever tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress
Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett samkönat förhållande och är
folkbokförda på samma adress.
Vid gemensam vårdnad där barn bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av omsorg är
båda platsinnehavare och har varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda
inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Platsinnehavarnas sammanlagda avgifter kommer inte att överstiga avgiften för en plats.
3.
Inkomstanmälan
Inkomstuppgift lämnas innan platsen tas i bruk, efter begäran av kommunen eller när hushållets
inkomst ändras.
Ändrade familjeförhållanden kan påverka avgiftsunderlaget. Vid separation beräknas ny avgift
från det datum som de avgiftspliktiga personerna har skilda bostäder. Flyttningsdatum ska kunna
styrkas. Förändrad avgift gäller fr o m påföljande månad.
Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras den högsta avgiften.
Om de faktiska inkomsterna inte överensstämmer med lämnade uppgifter kan avgiften justeras
retroaktivt. Inkomstkontroll av debiterad avgift görs genom avstämning av lämnad inkomstuppgift och taxerad inkomst. Efterkontroll kan göras när Skatteverkets taxering är klar,
d v s senast i december månad efter inkomståret. Den taxerade inkomsten delas med årets månader och den genomsnittliga inkomsten jämförs med lämnad inkomstuppgift. Efterdebitering respektive återbetalning kan ske upp till tre år. Lägsta belopp som debiteras eller återbetalas är 300
kr.
4.
Avgiftsgrundande inkomst
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.
5.
Avgiftens storlek
Avgiften tas ut med viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten per månad.
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Uppgift om det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra och tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet lämnas av Statens skolverk senast den 1 oktober året före avgiftsåret1.
Yngsta barnet räknas som det första barnet. Fr o m det fjärde barnet betalas ingen avgift.
Avgiftstabell förskola: t o m 2 år
Omsorg
Första Andra
timmar/vecka barnet barnet
- 15
1,50 % 1,00 %
15 – 30
2,25 % 1,50 %
30 3,00 % 2,00 %

Tredje
barnet
1,00 %
1,00 %
1,00 %

Alla barn erbjuds plats i förskola fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år.
Avgift för 3 år – betalas fr o m augusti det år barnet fyller tre år.
Avgiftstabell förskola: 3 år –
Omsorg
Första Andra
timmar/vecka barnet barnet
15 - 30
1,50 % 1,00 %
30 2,25 % 1,50 %

Tredje
barnet
0,70 %
0,70 %

Avgift för fritidshem betalas fr o m augusti det år barnet börjar förskoleklass/grundskola.
Avgiftstabell fritidshem
Fritidshem Första Andra Tredje
barnet barnet barnet
2,00 % 1,00 % 1,00 %
6.
Allmän förskola
Enligt skollagen ska alla barn erbjudas plats i förskola fr. o. m. höstterminen det år barnet fyller
tre år. Om vistelsetiden uppgår till mer än 15 timmar per vecka debiteras avgift enligt Avgiftstabell förskola: 3 år -, fram till det att barnet övergår till fritidshem.
För de barn som under terminstid har en vistelsetid på 15 timmar eller mer per vecka och där
vistelsetiden sänks till under 15 timmar per vecka under sommaruppehållet, gäller avgiftstabell
förskola: 3 år -.
7.
Barn i behov av särskilt stöd
För barn som är placerad i förskola enligt skollagen och har behov av särskilt stöd och stimulans i
sin utveckling, är vistelsetid upp till 15 timmar per vecka avgiftsfri.
8.
Betalning av avgift
Avgift erläggs för varje månad som barnet är inskrivet i verksamheten.
Avgift betalas fr o m första dagen. För del av månad erläggs 1/30 del av månadsavgiften per dag.
1

SFS (Svensk författningssamling) 2015:153 Förordning om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner
som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
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Avgift gäller årets samtliga månader.
Avgiften betalas innevarande månad. Eventuella justeringar i avgiften görs vid påföljande månads
debitering.
Vid utebliven betalning kan stadsdelsnämnden säga upp platsen.
9.
Uppsägning
Uppsägning av plats görs senast 30 dagar före den dag då barnet ska sluta.
Avgift betalas under uppsägningstiden.
10. Lovdagar
För omsorg på lovdagar betalas en lägre avgift. Lovdagsavgiften beräknas på 25 procent av avgiften, vilket innebär att själva avgiften kan bli mer än 25 procent av maxtaxan.
11. Nedsättning av avgift
Nedsättning av avgift kan medges om särskilda omständigheter föreligger.
12. Tillämpning
Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till denna taxa. Respektive stadsdelsnämnd
fattar beslut om tolkning och tillämpning av taxan och Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar.
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