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Avgifter förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en
procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det
betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp
till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.
I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra
respektive tredje barnet.
I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra
respektive tredje barnet.
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre
avgiften det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet
betalas ingen avgift.
Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket
och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola
och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december
inför kommande bidragsår.
Inkomsttaket är 47 490 kronor per månad 2019.
Förskola/pedagogisk omsorg
Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 425 kr

Barn 2

2%

950 kr
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Barn 3

1%

475 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola:
Ett avgiftstak på 3 % innebär:
•

Om ett hushåll har en inkomst på minst 47 490 kr per månad får

kommunen ta ut en avgift på max 1 425 kr för barn 1.
•

Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta

ut en avgift på max 750 kr för barn 1.
Fritidshem/pedagogisk omsorg
Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

950 kr

Barn 2

1%

475 kr

Barn 3

1%

475 kr

Bollebygds kommun har haft (förskola) en taxa med tre intervaller 0-15
timmar/vecka, 15-30 timmar/vecka samt över 30 timmar/vecka, samt en nivå
för fritidshem.
I februari 2019 fördelas 523 barn i förskolan enligt följande
•

-15 timmar/vecka

•

15-30 timmar/vecka

•

30- timmar/vecka

16, 8 %
18, 7 %
64,5 %

Förvaltningens förslag är att förändra taxan. Som utgångspunkt har bl.a.
taxan för Härryda kommun använts. Taxan föreslås en indelning i tre delar:
Förvaltningens förslag
Taxa 1: Taxa för barn inom förskola 1-3 år (tom juli det år barnet fyller tre år)
Taxa 2: Taxa för barn inom förskola 3-6 år (from augusti det året barnet fyller
tre år tom juli det år barnet fyller sex år) reducering av avgiften med 26,5 %.
Taxa 3: Taxa för skolbarn i fritidshem elever 6-12 år (from augusti det år
eleven fyller sex år till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.)

Reducerad avgift
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Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av
förskola, som anvisats plats enligt skollagen 8 kap. 7 § skollagen har rätt till
avgiftsfri plats i
förskola 15 timmar per vecka. Finns behov utöver dessa 15 timmar betalas
avgift enligt taxa 2.
En plats i allmän förskola omfattar 525 timmar per år omfattar (ca 15 timmar i
veckan). Den allmänna förskolan följer skolans läsår och omfattar inte lov och
lovdagar. Allmän förskola är avgiftsfri, tillgänglig för alla barn i åldrarna tre,
fyra och fem år och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre
år. Finns behov utöver dessa 525 timmar betalas avgift enligt taxa 2.
Barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn eller
arbetssökande med plats 15 timmar per vecka, som har rätt till allmän
förskola betalar ingen avgift under läsåret, men betalar full avgift under juni
och juli, om de har behov av att närvara på skolans lov. Detsamma gäller för
barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola, som anvisats plats enligt skollagen 8 kap. 7 §
skollagen.

På fritidshem finns möjlighet till lovdagsplacering, då debiteras avgift 3
månader per år; januari, juni och augusti.
Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare
och familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en
person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska
fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande. Avgiften beräknas på
hushållets sammanslagna bruttoinkomster. I den avgiftsgrundad inkomst
ingår:
• inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst
• arvode
• sjukpenning, föräldrapenning
• arbetslöshetsersättning
• utbildningsbidrag (ej CSN)
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• vårdbidrag (skattepliktig del)
• familjebidrag i form av familjepenning
• ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
• livränta (skattepliktig del)
• förmån av fri bil
Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av
inkomstuppgift måste ha
inkommit till Bollebygds kommun senast den 25: e i en månad för att ändring
av avgift ska ske för nästkommande månad.
Bollebygds kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter från
Skatteverket.
Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum.
Avgiften betalas alla månader så länge barnet/eleven har en plats, även vid
frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under
uppsägningstiden. Avgiften avser innevarande månad.
Om inkomstuppgift inte lämnas, betalas full taxa.
Vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende
varannan vecka
har rätt att få en delad avgift. Avgiften baserar sig på respektive hushålls
inkomst.
Avgiften 2019 blir med förslaget,
Taxa 1: Taxa för barn inom förskola 1-3 år
Barn 1

3% av hushållets inkomst dock högst 1 425 kr

Barn 2

2% av hushållets inkomst dock högst 950 kr

Barn 3

1% av hushållets inkomst dock högst 475 kr

Barn 4

Ingen avgift

Taxa 2: Taxa för barn inom förskola 3-6 år
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Barn 1

3% av hushållets inkomst reducerad med 26, 5 % dock högst 1

047 kr
Barn 2

2% av hushållets inkomst reducerad med 26, 5 % dock högst 698

kr
Barn 3

1% av hushållets inkomst reducerad med 26, 5 % dock högst 349

kr
Barn 4

Ingen avgift

Taxa 3: Taxa för elever i fritidshem elever 6-12 år
Barn 1

2% av hushållets inkomst dock högst 950 kr

Barn 2

1% av hushållets inkomst dock högst 475 kr

Barn 3

1% av hushållets inkomst dock högst 475 kr

Barn 4

Ingen avgift

