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BARNOMSORGSTAXA

Tillämpningsregler till maxtaxa inom barnomsorgen
Tillsynsbehovet skall vara väl dokumenterat av ett schema som tillsammans med
aktuell inkomstuppgift ska ligga till grund för avgiften.
Avgiften gäller
- tid som krävs på grund av förälders/föräldrars förvärvsarbete eller studier.
vid förälders/föräldrars arbetslöshet eller föräldraledighet med
yngre syskon, erbjuds förskoleplats upp till 15 tim/vecka
Avgift uttages
- så länge barnomsorgsplats finns anvisad, således även vid sjukdom och ferier
fr o m första inskolningsdag t.o.m. sista dag för uppsägningstid.
Barn 1 är det yngsta barnet. Tilläggsavgift för syskon utgår enligt tabell,
dock ej till belopp överstigande barn 1.
SKOLLOVSPLATS
Barnomsorg endast under lov eller ferier kan erhållas genom abonnemang
halvårsvis till en kostnad av 1000 kr/period som betalas i förskott i samband
med placering.
Period 1 = 1 mars - 31 augusti
Period 2 = 1 september - 28 februari
Ny ansökan måste göras inför varje ny period.
Uppsägning av barnomsorgsplats görs via vår e-tjänst eller på särskild blankett.
Uppsägningstiden är en månad. Avgiften erläggs under denna tid oavsett om
barnomsorgsplats nyttjas eller ej.
Inkomstuppgift uppges via vår e-tjänst eller på särskild blankett.

Vid utebliven betalning av avgiften kan beslut om avstängning fattas.

BERÄKNINGSGRUND
Avgiften räknas i två delar
1. Procent på sammanlagd inkomsten
2. Behov av tillsynstimmar
AVGIFT FÖRSKOLA
Barn nr 1 = 3 % av inkomsten
Barn nr 2 = 2 % av inkomsten
Barn nr 3 = 1 % av inkomsten
Barn nr 4 = ingen avgift

Tillsynstider

upp till 15,00 timmar/vecka
15,01tim/vecka och däröver

- högst 1 478 kr/månad
- högst 986 kr/månad
- högst 493 kr/månad

= 50 %
= 100 %

AVGIFT FRITIDSHEM
Barn nr 1 = 2 % av inkomsten
Barn nr 2 = 1 % av inkomsten
Barn nr 3 = 1 % av inkomsten
Barn nr 4 = ingen avgift

- högst 986 kr/månad
- högst 493 kr/månad
- högst 493kr/månad

BARNOMSORGSAVGIFT UTTAGES FÖR 12 MÅN/ÅR

Förskolor, och Fritidshem
Centrala Smedjebacken
Förskolan Parken
Förskolan Stegelbacken
Förskolan Fridhem
Förskolan Hattstugan
Fritidshem Röda Berga
Morgårdshammar
Förskolan Skogsgläntan
Förskolan Sagan
Fritidshem Vinsboskolan

Barnens ålder
1-5 år
1-5 år
1-5 år
1-5 år
6-12 år
1-5 år
1-5 år
6-12 år

Gubbo
Förskolan Gubbo

1-5 år

Hagge
Förskolan Hagge
Fritidshem Hagge

1-5 år
6-12 år

Harnäs
Förskola n Harnäs
Fritidshem Harnäs

1-5 år
6-12 år

Söderbärke
Förskolan Solhyttan
Fritidshem Söderbärke

1-5 år
6-12 år

Vad
Förskolan Lillgården
Fritidshem Vad skola

1-5 år
6-12 år

