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§ 65 Dnr 2019/00463  

Revidering av taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats fastställs enligt familje- och 

utbildningsnämndens förslag, med ändring gällande perioder för skollovsplats. 
2. Avgifterna gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare.  

Ärendebeskrivning 
Familje- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till ändring  
av taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats enligt bilagor. 
Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2019-10-08 § 69 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslaget till ändring av taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats. 

Gällande Skollovsplats: 
Avgiften för skollovsplats fastställs till 1 000 kronor per period. 

Avgiften för skolovsplats ska årligen följa inkomstindex 
Yrkanden 
Bengt Norrlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens med ändring i bilagan gällande 
perioder för skollovsplats. 
Period 1 1 september till 28 februari 
Period 2 1 mars till 31 augusti     
 
_____ 

 



Förändrad fritidshemstaxa 
I Sverige är taxesystemet uppbyggt med maxtaxa enligt ”Förordningen (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem”. Hushållets sammanvägda inkomst utgör beräkningsgrunden vilken avgiften 
beräknas utifrån, men med ett inkomsttak på för närvarande 47 490 kronor. Smedjebackens 
kommun har använt maxtaxan sedan införandet 2001. 
Smedjebackens kommun har dessutom idag en uppdelning av taxorna utifrån barnen 
vistelsetid i olika nivåer. Fritidshemsverksamhetens taxa är indelad i två närvarotidsnivåer. 

 
 

 
 

 
 
Förslag till taxeändring – en plats på fritidshem innebär en taxa samt ny avgift för 
lovdagsplats.  
Den förändrade taxan innebär att vårdnadshavarna betalar enligt grunden i maxtaxan och 
ingen tidsdifferentiering. Det vill säga en plats en avgift, men skillnad i storlek på avgiften 
beroende på inkomst och vilket barn som har fritidshemsplatsen (yngsta barnet räknas som 
barn 1). Förslaget innebär en minskad administration för förvaltningen. Närliggande 
kommuner som Ludvika, Borlänge och Fagersta har samma taxesystem.  
 

Antal 
timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 

1 tim - 2,0 %              
av inkomsten 

1,0 %              
av inkomsten 

1,0 %              
av inkomsten 

 
Förvaltningen föreslår också att lovdagsplatstaxan justeras enligt följande förslag från dagens 
taxa på 846 kronor per period: 
Taxa för lovdagsplats 

Taxa för lovdagsplats inom fritids är indelad i två perioder 

Period 1 1 augusti till 31 januari 

Period 2 1 februari till 31 juli 

Avgiften föreslås vara 1000 kronor per period och debiteras första månaden i perioden. 
Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.  

Antal 
timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Mer än 6 tim 2,0 %              
av inkomsten 

1,0 %              
av inkomsten 

1,0 %              
av inkomsten 

1 -6 tim 1,4 %              
av inkomsten 

0,7 %              
av inkomsten 

0,7 %              
av inkomsten 



Taxeförändring inom förskoleverksamheten 
Taxesystemet i Sverige är uppbyggt med maxtaxa ”Förordningen (2001:160) om statsbidrag 
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem”.     
Avgiften beräknas på procentsats på hushållets sammanvägda inkomst men med ett 
inkomsttak på, för närvarande 47 490 kronor. Smedjebackens kommun har använt maxtaxan 
sedan införandet 2001. Smedjebacken har i dagsläget en uppdelning av taxorna utifrån 
barnens vistelse i olika nivåer. Förskoleverksamhetens taxa är indelad i tre närvarotidsnivåer: 
 

 
 
Förslag till taxeändring – en plats, två tidsnivåer på taxan 
Förvaltningen lägger nu ett förslag på en förändring av taxan så att det endast finns två 
tidsnivåer. Upp till 15 timmar eller 15.01 timmar och uppåt. Enligt reglementet är det 
vårdnadshavares arbetstider som reglerar närvarotiden vilket gör att taxeändringen inte 
påverkar barnens vistelsetid.  
Den förändrade taxan innebär att vårdnadshavarna betalar enligt grunden i maxtaxan och i 
fortsättningen utifrån en tvådelad tidsdifferentiering, nivån 15,01 - 30 timmar tas bort. 
Närliggande kommun som Ludvika har samma taxesystem medan Borlänge och Fagersta har 
en nivå på taxan.  
 

 

Antal timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Från 15.01 tim 3,0 %           
av inkomsten 

2,0 %           
av inkomsten 

1,0 %   
av inkomsten 

1-15 tim 1,5 %           
av inkomsten 

1,0 %            
av inkomsten 

0,5 %   
av inkomsten 

 
 

Antal timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 

Mer än 30 tim 3,0 %              
av inkomsten 

2,0 %              
av inkomsten 

1,0 %              
av inkomsten 

15,01-30 tim 2,1 %               
av inkomsten 

1,4 %                 
av inkomsten 

0,7 %                
av inkomsten 

1 -15 tim 1,5 %              
av inkomsten 

1,0 %              
av inkomsten 

0,5 %              
av inkomsten 
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