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Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
2018 
DnrUN 17/64 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av 

kommunfullmäktige. 

Kommunen har från den 1 januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att 

det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av 

förordning (2001 : 160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet". Nämnda förordning har under 2015 ändrats med förordning 

(2015:153). Ändringen medför att från och med 2015-07-01 beräknas maxtaxans avgiftstak 

genom ett index, vilket innebär att taket kan förändras inför varje år. Förordningen 

fastställer vad som är avgiftsgrundande inkomst vilket formuleras enligt nedan: 

"Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas iµte den del av inkomsten som 

överstiger ett belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett 

tal som motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ 

socialförsäkringsbalken som fastställts för bidragsåret och det som fastställts för 

bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor." 

Skolverket ska, enligt förordningen, senast den första oktober varje år lämna uppgift till 

kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta 

avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan 

respektive fritidshemmet. 
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För närvarande (2017-01-01) är maxtaxans högsta avgift enligt nedan: 

Högsta månadsavgiften för förskoleverksamhet 
Högsta avgift 

Barn ett l 362 kronor 

Barn två 908 kronor 

Barn tre 454 kronor 

Högsta månadsavgift för skol barnsomsorg 
Högsta avgift 

Barn ett 908 kronor 

Barn två 454 kronor 

Barn tre 454 kronor 

Högsta avgift för år 2018 kommer att justeras i enligt med av Skolverket meddelat belopp 

(2017-10-01) i enlighet med förordning för maxtaxan. 

Avgift för fritidsklubb 
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Avgiften för fritidsklubb för barn mellan 10-13 år styrs inte av förordning (2001: 160) "om 

statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fri tidshemmet". 

Avgiften baseras på basbeloppet respektive år. Avgiften är en procent av aktuellt basbelopp 

per termin samt tillägg för matkostnader enligt självkostnadspris. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De årliga förändringarna _i taxan kommer inte innebära att intäkterna till kommunerna ökar 

eftersom statsbidraget för kommuner som infört maxtaxa sänks i motsvarande grad. 

Den sammanlagda årliga intäkten av barnomsorgsavgifter är för närvarande ca 52 miljoner 

kronor. 

Beslutsunderlag 

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-04 

PM, Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 



Förvaltningens förslag till nämnderna: 

Nämnderna föreslår att taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg fastställs i 
enlighet med bifogat PM daterat 2017-08-04, samt överlämnar dem till kommunstyrelsen. 
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Monica Sonde 

Ut bildningsdirektör 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

r .. ; 

UK/Verksamhetschef förs ko la 
UK/Verksamhetschef grundskola 
UK/systemförvaltare Skolplatsen förskola 
KSK/Ingela Heden 
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Bakgrund 
Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av 

kommunfullmäktige. 
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Kommunen har från den 1 januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att 

det finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av 

förordning (2001 : 160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet". Nämnda förordning har under 2015 ändrats med förordning 

(2015:153). Ändringen medför att från och med 2015 beräknas maxtaxans avgiftstak 

genom ett index, vilket innebär att taket kan förändras inför varje år. Förordningen 

fastställer vad som är avgiftsgrundande inkomst vilket formuleras enligt nedan: 

"Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som 

överstiger ett belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett 

tal som motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ 

socialförsäkringsbalken som fastställts för bidragsåret och det som fastställts för 

bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor." 

Skolverket ska, enligt förordningen, senast den första oktober varje år lämna uppgift till 

kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta 
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avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan 

respektive fritidshemmet. 

Avgiften för fritidsklubb styrs inte av ovan förordning utan baseras på basbeloppet 

respektive år. 

Allmänt om avgift för förskola och skolbarnsomsorg 
För barn i förskola samt skolbarnsomsorg för barn mellan sex och nio år betalas 

månadsavgift, oavsett antalet närvarodagar/tid, som baseras på hushållets sammanlagda 

avgifts grundande inkomst före skatt. Avgiften debiteras för innevarande månad och 

räkningen sänds ut kring den 15:e i varje månad med förfallodag den sista i innevarande 

månad. Avgift för utsändande av skriftlig betalningspåminnelse tas ut i enlighet med 

gällande förordning. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
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Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger 

ett belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som 

motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken 

som fastställts för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet 

avrundas till närmaste tiotal kronor. Skolverket ska inför det kommande året senast den 

första oktober meddela högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta 

avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan. 

I nedanstående avsnitt finns samtliga tariffer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 

Nuvarande (2017-01-01) nivå på maxinkomstens tak är 45 390 kr per månad. Denna 

justeras dock inför varje år enligt förordningen 2001 : 160 ändrad med förordning 2015: 153. 

Slutlig nivå på inkomsttaket meddelas av Skolverket senast den första oktober inför 

nästkommande år. 

För skolbarn tio till tretton år i fritidsklubb betalas en månadsavgift som motsvarar en 

procent av basbeloppet samt kostnad för mat. 

Avgift för förskola 
Avgiften för förskoleverksamhet är tre respektive två och en procent av hushållets 

sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra och tredje barnet. Från 

fjärde barnet betalas ingen avgift. Barn ett är alltid hushållets yngsta barn med en 

barnomsorgsplacering. Avgift tas ut 12 månader om året. 



Nuvarande (2017-01-01) högsta månadsavgift framgår nedan: 

Barn ett 

Barn två 

Barn tre 

1 362 kronor 

908 kronor 

454 kronor 

Högsta avgift för år 2018 kommer att justeras i enlighet med av Skolverket meddelat 

belopp (2017-10-01) i enlighet med förordning för maxtaxan. 

Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år 
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För barn (1 -5 år) i behov av särskilt stöd samt för barn i åldern tre till fem år gäller att 

verksamheten är avgiftsfri under 525 timmar per läsår, vilket motsvarar tre timmar per dag 

under läsåret. Om föräldrar behöver fler timmar på grund av förvärvsarbete betalas en 

reducerad taxa. För barn i åldern 3-5 år tillämpas taxan från 1 augusti det år barnet fyller 

tre år. Avgiften blir då 1,8 %, 1,2 % respektive 0,6 % av hushållets sammanlagda 

bruttoinkomst för barn nummer ett, två respektive tre. Högsta nuvarande månadsavgift 

framgår av tabell nedan: 

Barn ett 

Barn två 

Barn tre 

817 kronor 

545 kronor 

272 kronor 

Avgift för skolbarnsomsorg 
Avgift för skol barnsomsorg för barn mellan sex och nio år är två respektive en och en 

procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad för första respektive andra 

och tredje barnet. För fjärde barnet inom barnomsorgen betalas ingen avgift. Barn ett är 

alltid hushållets yngsta barn med en barnomsorgsplacering. Skolbarnsomsorgtaxa tillämpas 

fr.o.m. 1 augusti. 

Högsta nuvarande månadsavgift för skolbarnsomsorg framgår nedan: 

Barn ett 

Barn två 

Barn tre 

908 kronor 

454 kronor 

454 kronor 



Avgift för öppen fritidsverksamhet 
Öppen fritidsverksamhet, sk fritidsklubb, avser barn mellan 10-13 år. För barn i öppen 

fritidsverksamhet, s k fritidsklubb debiteras en månadsavgift som är en procent av aktuellt 

basbelopp per termin uppdelat per månad samt att avgiften även inkluderar måltider enligt 

självkostnadspris på 100 kronor per månad. 

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse 
Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut i enlighet med gällande lagstiftning om 

avgift inte betalas i rätt tid. 
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