Avgift maxtaxa
Avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst (före
skatt) oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej. Studielån/bidrag, barnbidrag och
annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med.
Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Den högsta
avgiften betalas för det yngsta barnet. Om hushållets gemensamma inkomst överstiger
aktuell maxtaxa (beloppet uppdateras årligen) kommer ni upp i maximal månadsavgift =
maxtaxa.
Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen samt därefter för 12 månader per år.
Framtidens taxa ser ut som följande under 2018 (aktuellt inkomsttak 47 490:-):
Normalfallet
Barn 1
3 % av inkomsten (dock högst 1 425:-/månad)
Barn 2
2 % av inkomsten (dock högst 950:-/månad)
Barn 3
1 % av inkomsten (dock högst 475:-/månad)
Reducerad taxa vid allmän förskola för barn 3-5 år (om man utnyttjar mer än 15 tim/vecka):
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2,1 % av inkomsten (dock högst 997:-/månad)
1,4 % av inkomsten (dock högst 665:-/månad)
0,7 % av inkomsten (dock högst 332:-/månad)

Avgiftspliktiga personer
Taxan gäller för såväl ensamstående som makar samt familjehemsföräldrar. Med makar
jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
• har gemensamt barn
• ej har gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress
Om en förälder arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andra
föräldern, ska bägges inkomster räknas med i hushållets sammanlagda inkomst (oavsett i
vilket land inkomsten beskattas).
Ej sammanboende föräldrar
I de fall barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg för barnet,
ska var och en faktureras utifrån respektive hushålls sammanlagda inkomst. Fakturor skickas
till båda föräldrarna men fakturornas belopp överstiger inte maxbeloppet. Föräldern är skyldig
att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo.
Hur många timmar barnet har rätt till under respektive förälders vecka utgår från den
biologiska förälderns behov, beroende på om föräldern är arbetslös, sjukskriven,
föräldraledig, studerar eller förvärvsarbetar.
Om barnet bara bor hos den ena föräldern eller om bara ett av hushållen har behov av
barnomsorg betalas förskoleavgiften utifrån den sammanlagda inkomsten i det hushåll som
har behov av omsorgen.
Fastställande av avgift
När barnet fått en plats är föräldrarna skyldig att lämna inkomstuppgift. Om inkomstuppgift ej
lämnas sker fakturering enligt maxbeloppet. När inkomstuppgift sen lämnas justeras avgiften
bakåt vid nästföljande månadsskifte. Avgift betalas fr o m det datum inskolning påbörjas.
Faktura skickas ut omkring den 10:e varje månad med förfallodag den sista i månaden och
gäller för innevarande månad. Avgift tas ut för 12 månader per år. Eftersom barnet abonnerar
på en plats betalas avgift även om barnet ej varit närvarande p.g.a ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro.
Ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden
Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst, adress och
familjeförhållanden till förskolan. Vi begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år.
Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren eller skattemyndigheten.
Om oriktiga uppgifter lämnas och det leder till att felaktig avgift debiteras, kan förskolan
kräva resterande avgifter i efterskott (3 år tillbaka i tiden).

