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Barnomsorgsavgifter
Allmänt om avgifter
1

§

Den inkomstrelaterade taxan gäller för barn i kommunal förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg. Avgiften debiteras månadsvis och betalas för
innevarande månad från den dag inskolningen börjar.
Månadsavgiften betalas 12 månader per år.
Eftersom barnet disponerar en plats betalas avgiften även om barnet inte varit
närvarande på grund av ledighet eller sjukdom.
Förskoleklass och allmän förskola (525 timmar/år) är avgiftsfri.

Avgiftspliktiga personer
2

§

1. Avgiften grundas på den samlade ekonomin i familjen där barnet/barnen är
folkbokförda.
2. Om platsinnehavarna har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll och
barnet bor växelvis hos platsinnehavarna grundas avgiften på den
sammanlagda inkomsten i respektive hushåll, och föräldrarna erhåller var
sin faktura som beräknats efter varje hushålls inkomster.
3. Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och
eventuell make/sammanboende.
4. För sammanboende och gifta räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande
oberoende om barnen är gemensamma eller inte. När växelvis boende
föreligger och enbart en förälder har behov av förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg, beräknas det avgiftsgrundande beloppet efter inkomsten för
den förälder som har behovet.

Avgiftsgrundande belopp
3

§

Till grund för avgiftssättningen ligger den samlade bruttoinkomsten per
kalenderår för varje hushåll. Avgiften grundas på inkomster av tjänst och
inkomst av näringsverksamhet intjänade i Sverige eller utomlands.
För familjehemsplacerat barn gäller familjehemsföräldrarnas egna
bruttoinkomster och arvodesdelen.
Vid varierande månadsinkomst är beräkningsgrunden den sammanlagda
bruttoinkomsten per kalenderår, vilken därefter divideras med 12 månader.
Avgiften bestäms mot den framräknade månadsinkomsten.
En kontinuerlig inkomstjämförelse av familjens uppgifter sker med inhämtade
uppgifter från Skatteverket. Den taxerade förvärvsinkomsten jämförs med
föräldrars inlämnade uppgifter till Barn- och utbildningsförvaltningen.
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Vid utebliven inkomstuppgift anses högsta avgift enligt fastställd taxa
accepterad av platsinnehavaren

Beräkning och fastställande av avgift
4

§

Vid placering av flera barn från samma hushåll beräknas den högsta
procentsatsen för det yngsta barnet.
Alla barn har enligt Skollagen 9 kap 5 § rätt till 525 timmar avgiftsfri utbildning
per år i förskoleklass from höstterminen det år de fyller 6 år. Samma rätt har
också barn 1-5 år som behöver särskilt stöd i sin utveckling (8 kap 7 och 9 §§
Skollagen). För barn med behov av längre placeringstid uttages avgift, 2 %, för
den del som överstiger 15 timmar/vecka (525 timmar/år). Sker förändringen
under månaden tillämpas den ändrade avgiften fr.o.m. nästa månadsskifte.
Förälder/ vårdnadshavare har skyldighet att omgående anmäla till kommunen
om sådana förhållanden inträtt som kan påverka placeringstiden och
barnomsorgsavgiften.
Om avgift inte har betalats inom 2 månader från fakturans fakturadatum,
avstängs barnet från barnomsorgsplatsen. När skulden är betald, måste ny
anmälan göras och barnet ställas på nytt i barnomsorgskö.
Maximal omsorgstid 11,5 timmar/dag (Undantag Lanternan). Öppettider 06.00
– 17.30. För skolbarn, som tillfälligt placeras under skollov, dock ej sommarlov,
utgår en avgift med 100 kr/dag.

Nedsättning av avgift
5

§

Särskilda skäl kan motivera nedsättning av avgift under en viss tid.
Bedömningen sker från fall till fall. Ansökan om avgiftsnedsättning
lämnas/skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, som besvarar skriftligt.

Barnomsorgsavgift (Maxtaxa)
6

§

Barnomsorgsavgiften (Maxtaxan) följer alltid den av Skolverket fastställda
avgiftsnivån. Aktuell avgiftsnivå framgår av bilaga till detta dokument.

Barnomsorgsavgifter

Sida 3

Aktuell avgiftsnivå för
maxtaxa
Barnomsorgsavgifter i
Vänersborgs kommun
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen
kan få ersättning för är 52 410 kr per månad.

Avgiftsnivåer 2022
Från och med 1 januari 2022 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2021.
Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 52 410 kr per månad 2022.

Tabell 1: Förskola/pedagogisk omsorg
Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 572 kr

Barn 2

2%

1 048 kr

Barn 3

1%

524 kr

Tabell 2: Fritidshem/pedagogisk omsorg/förskola
Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

1 048 kr

Barn 2

1%

524 kr

Barn 3

1%

524 kr
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Tabell 1 avser:
Förskola och pedagogisk omsorg för barn 1-3 år
(3-åringar t.o.m. höstterminens start)

Tabell 2 avser:
Fritidshem/pedagogisk omsorg för barn 6-13 år (t.o.m. vårterminen för 13-åringar)
Gäller även för:
Barn 1-13 år som enligt 8 kap 7 och 9 §§ Skollagen behöver särskilt stöd i
sin utveckling har rätt till 15 timmar/vecka (525 timmar/år) avgiftsfri placering,
för den del som överstiger 15 timmar/vecka (525 timmar/år) erläggs en avgift
enligt ovan.
Arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare till barn 1-5 år har rätt till
barnomsorg 15 timmar/vecka och debiteras en avgift enligt ovan.
Den allmänna förskolan från hösten det år man fyller 3 år och till hösten
det år man fyller 6 år är avgiftsfri, men för vistelsetiden i förskolan som
överstiger de garanterade 525 timmarna om året (15 timmar/vecka) erläggs en
avgift enligt ovan. (t.o.m. v.31 för 6-åringar)

