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TAXA FÖR PLATS I BARNOMSORGEN
1. Taxans bakgrund
Föräldraavgifterna beräknas enligt Lagen om maxtaxa (SFS 2001:160)
och Skollagen (SFS 2010:800).
2. Taxans konstruktion
För barn i Sölvesborgs kommuns förskola och skolbarnomsorg skall
föräldrarna erlägga föräldraavgift enlig denna taxa.
Maxtaxa innebär för barn i pedagogisk omsorg och förskola upp till
förskoleklassåldern
(hösten det år barnet fyller 6 år) att man betalar:
3 % av hushållets inkomster före skatt för barn ett i familjen (det yngsta),
baserat med maxtaxa enl. skolverkets årliga beräkning.
2 % för barn två baserat med maxtaxa enl. skolverkets årliga beräkning.
1 % för barn tre baserat med maxtaxa enl. skolverkets årliga beräkning.
För barn fyra och uppåt tas ingen avgift ut.
Maxtaxa innebär för barn i fritidshem och i pedagogisk omsorg fr.o.m.
förskoleklassåldern att man betalar:
2 % av hushållets inkomster före skatt för barn ett i familjen (det yngsta),
baserat med maxtaxa enl. skolverkets årliga beräkning.
1 % för barn två baserat med maxtaxa enl. skolverkets årliga beräkning.
1 % för barn tre baserat med maxtaxa enl. skolverkets årliga beräkning.
För barn fyra och uppåt tas ingen avgift ut.
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Vid s k lovfritidshem (för barn för vilka fritidshem endast önskas under
skollov- och ferier) så uttages avgift, med avsteg från föregående stycke,
med 60 kr per anmäld dag. Avgiften härför begränsas dock av
huvudregeln i föregående.
Finns det förskolebarn i familjen beräknas avgiften för dem före
fritidshemsbarnen.
Avgift skall erläggas från första placeringsdagen (inklusive eventuell
inskolningstid).
Avgift skall erläggas under uppsägningstiden.
Övergången mellan å ena sidan förskola och pedagogisk omsorg och å
andra sidan skolbarnomsorgen, sker i taxehänseende den 15/8
övergångsåret.
3. Reduktion av avgift
a) för barn i allmän förskola för 3-5 åringar med kombinerad allmän
förskola och ytterligare omsorgsbehov görs reduktion med 25,24 %
fr.o.m. 15/8 det år barnet påbörjar allmän förskola
b) för barn i allmän förskola för 3-5 åringar som enbart har denna
placering (15 h/vecka) och som ej har ytterligare omsorgsbehov, utgår
ingen avgift,
c) för barn i behov av särskilt stöd som erhållit placering i förskola eller
pedagogisk omsorg av detta skäl, utgår avgift enbart om placeringen
överstiger 15 h/vecka. Överstiger placeringstiden 15 h/vecka görs
reduktion av avgiften med 37,5 %.
d) reduktion vid långvarig och allvarlig sjukdom hos barnet eller efter
olycka med allvarliga hälsomässiga konsekvenser för barnet kan göras
efter särskild ansökan härom.
4. Definitioner
a) hushåll
Med hushåll menas ensamstående och makar. Med makar skall
jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever
tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn, eller
2. är folkbokförda på samma adress.
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Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett
homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
b) arbete och studier
Med arbete menas förvärvsarbete och arbete i eget företag.
Med studier menas studier som berättigar till studiestöd från det
offentliga.
c) inkomst
Med avgiftsgrundande inkomst menas lön före skatt och andra
skattepliktiga inkomster i inkomstslaget Tjänst samt överskott i
inkomstslaget Näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Även
inkomst intjänad i annat land skall medräknas.
Som ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget Tjänst räknas
bl a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
familjehemsföräldrars arvodesersättning
pension (ej barnpension)
livränta (vissa undantag finns)
föräldrapenning
vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för
merutgifter skall inte tas med)
sjukbidrag
sjukpenning
arbetslöshetsersättning
kontant arbetsmarknadsstöd
utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
familjebidrag i form av familjepenning
dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m m

5. Inkomst- och hushållsuppgift
Inkomst- och hushållsuppgifter skall lämnas om möjligt vid ansökan och
allra senast innan placering kan ske, sker ej detta debiteras maximal
avgift.
Sådana uppgifter skall också lämnas efter anmodan eller vid förändring i
någon av de förhållande som avses. Uppgift om ändringen skall lämnas
senast vid den tidpunkt ändringen träder i kraft.
Lämnad inkomstuppgift skall alltid avse den förväntade årsinkomsten
under respektive aktuellt kalenderår. Med inkomstuppgift avses
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hushållets sammanlagda förväntade taxerade bruttoårsinkomst delat på
12 månader.
6. Kontroll av lämnade inkomstuppgifter
Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras mot motsvarande uppgifter hos
Skatteverket eller annan myndighet. Om det vid sådan kontroll
framkommer skillnad mot lämnad inkomstuppgift kan efterdebitering
ske.
7. Debitering
Debitering av föräldraavgift sker 12 månader per år.
Debitering sker för innevarande månad.
I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensamt vårdnad och barnet
bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov
av tillsyn för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushåll.
Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men summan får ej överstiga
taket i maxtaxan.
8. Skuld och avstängning
Betalas inte debiterade föräldraavgifter till senast respektive förfallodag
sker åtgärder enligt kommunens Kravreglemente (påminnelse och
inkasso).
Finns efter sådana åtgärder en kvarstående skuld görs uppsägning och
avstängning från plats.
För att efter genomförd uppsägning och avstängning från plats åter
erhålla plats krävs antingen att skulden regleras eller att
avbetalningsplan överenskommes där dessutom betalning enligt denna
inletts.
9. Ändring av avgiften
Återbetalning eller avräkning mot uppgiven inkomst eller uppgivet
hushåll sker högst tre månader bakåt. Vid utebliven inkomstuppgift
tillkommer 200 kr i administrationsavgift vid återbetalning av erlagd
avgift.
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10. Beslut enligt taxan
Beslut enligt denna taxa sker av delegat enligt gällande besluts- och
delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden.

