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Till vårdnadshavare med barn i  
förskolan och på fritids 

 

INFORMATION OM MAXTAXA 

Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs fr.o.m. 
1 januari 2022 till 52410 kr i månaden (föregående år: 50340 kronor) 
 

För att kunna beräkna varje enskild familjs barnomsorgsavgift, behöver vi er hjälp med att 
aktuell i bifogad Inkomstuppgift. Var vänlig att lämna/skicka uppgiften till vår skolexpedition 
snarast. Även ni som tidigare anmält maxtaxa bör lämna in ny blankett. 
OBS! Den som är betalningsansvarig är också ansvarig uppgiftslämnare, lämnas 
inte uppgifter så att avgift kan fastställas kommer maxtaxa att tillämpas (se sid 2). 
 

KORT INFORMATION OM AVGIFTSTAXA HOS OSS 

ALLMÄNT 

Avgiften erläggs för tolv månader per år. 
Avgiften faktureras för 3 månader i taget, betalas månadsvis i förskott. 
Avgiften är en abonnemangsavgift och betalas även om barnet inte utnyttjar platsen. 
OBS! Uppsägningstiden är 3 månader och avgift tas ut under uppsägningstiden, 
fakturering bryter per hel månad. 
Månadsavgift uttas med procent eller maxbelopp enligt nedan, beräknat på den 
avgiftsgrundande bruttoinkomsten.  
 

STÄNGT 

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om möjligheten för verksamheten att stänga för 
fortbildning och utveckling av personalen, för närvarande 3 dagar per termin. Detta medför 
ingen avgiftsreducering. 
 

AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST 

Avgiftsgrundande inkomst utgörs av familjens sammanlagda bruttoinkomst av anställning 
eller annat förvärvsarbete samt andra skattepliktiga inkomster. Detta gäller oavsett om 
barnen är gemensamma eller inte. Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men 
gemensam vårdnad om barnet, så innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, 
om båda har behov av barnomsorg. 
 

Är familjens avgiftsgrundande månadsinkomsten lägre än 9660 kr (i genomsnitt), uttas 
ingen avgift. 
 

Vid svårighet att beräkna bruttoinkomst (egen företagare m.fl.) görs en bedömning med 
ledning av vederbörandes fastställda sjukpenningsgrundande inkomst samt föregående 
års taxering.  
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Avgiftstaxa BARNOMSORG fr.o.m. 2022-01-01 

 
   Barn 1  Barn 2  Barn 3 
  2,5% max 1310 kr 1% max 524 kr 1% max 524 kr 
 
Från och med det fjärde barnet uttas ingen avgift 

 
 

Avgiftstaxa FRITIDS fr.o.m. 2022-01-01 

 
   Barn 1  Barn 2  Barn 3 
  2% max 1048 kr 1% max 524 kr 1% max 524 kr 
 
Från och med det fjärde barnet uttas ingen avgift 

 

Den högsta avgiften betalas alltid för det yngsta barnet i hushållet (barn 1). Detta gäller 
oavsett om syskonen finns i vår verksamhet eller i olika verksamheter – kommunala som 
enskilda. 
Vi behöver därför veta om barnen i vår verksamhet har yngre syskon i andra 
verksamheter. Detta meddelar ni enklast på inkomstuppgiften. 
 

BETALNINGSANSVAR 

Betalningsansvarig är den/de som är vårdnadshavare.  
 
Om barnets vårdnadshavare är gift eller sammanbor med någon som inte är förälder till 
barnet, ska bådas inkomster räknas som inkomstgrundande. 
 
Den/de som är betalningsansvariga är också ansvariga uppgiftslämnare. Lämnas 
inte uppgifter så att avgift kan fastställas kommer maxtaxa att tillämpas. 
 
 
 
Telefonnummer till skolexpeditionen: 035-16 13 30 


