Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt skolbarnsklubb
Vårdnadshavare är innehavare av platsen.
Barnomsorgsavgiften beräknas efter familjens sammanlagda bruttoinkomst.
Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se med e-legitimation.
Du kan även lämna inkomstuppgifterna via blanketten – Inkomstuppgifter.
Blanketter finns på www.stenungsund.se

Avgift debiteras från och med den dag plats står till förfogande och så länge platsen är tecknad,
även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt uppsägningstid.
Avgift debiteras 12 månader om året.
• Hur beräknas avgiften?
Utgångspunkten är hushållets ekonomiska bärkraft. För gifta och sammanboende
med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på
makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomst.
• Gemensam vårdnad och delad faktura
Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och
båda har behov av barnomsorg ska båda vårdnadshavarna vara platsinnehavare.
Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.
Blankett finns på www.stenungsund.se
• Sammanboende med en vårdnadshavare
Är man sammanboende med en vårdnadshavare och folkbokförda på samma adress
ligger den sammanlagda bruttoinkomsten till grund för avgiften.
• Ensamboende vårdnadshavare
För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på bruttoinkomsten.
• Arbete utomlands
Om den ena vårdnadshavaren arbetar utomlands beräknas de sammanlagda bruttoinkomsterna in
i avgiftsunderlaget då det råder hushållsgemenskap.
• Uppehåll i placering
Begäran om uppehåll i placering i förskola ska begäras skriftligen 30 dagar innan uppehållet.
Uppehållet kan vara som längst tre månader, oförändrad avgift debiteras under uppehållet.
• Arbetssökande
Vårdnadshavare som innehar plats på fritidshem och blir arbetssökande har rätt till bibehållen
plats med oförändrade omsorgstider 60 kalenderdagar från och med
första dagen som arbetssökande
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Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften skall fastställas?
• Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
• Arvodesersättning till familjehem, den skattepliktiga delen
• Föräldrapenning
• Vårdbidrag för barn, den skattepliktiga delen
• Pension ATP, dock ej barnpension
• Livränta
• Sjukpenning / sjukersättning / aktivitetsersättning
• Familjebidrag i form av familjepenning
• Utbildningsbidrag
• Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
• Eventuella övriga inkomster

All skattepliktig inkomst ska redovisas
För de som bedriver näringsverksamhet utgörs inkomsten av det belopp som förs ut
på deklarationens huvudblankett, föregående års taxering, eller av den uppgift som
lämnats till Försäkringskassan som sjukpenninggrundande inkomst.
Lämnas inte inkomstuppgift debiteras den högsta avgiften. Ändrade inkomstförhållanden skall
anmälas så snart inkomsterna förändras.
Kommunen kontrollerar lämnade uppgifter med arbetsgivaren eller Skatteverket.
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Taxa för barnomsorg
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens
sammanlagda bruttoinkomst.
När den sammanlagda bruttoinkomsten uppgår till 52 410 kr/månad betalas maxbeloppet.
För barn 1–5 år som har plats med stöd av skollagen kapitel 8:7 erläggs
avgift för tid utöver 20 timmar i veckan.
Familjer vars sammanlagda bruttoinkomst är under 15 816 kronor så utgår ingen avgift för
barn 3–5 år.
Barnomsorgsavgiften är ett abonnemang och faktureras 12 månader om året.
I följande tabeller räknas det yngsta barnet som barn nr. 1.
Taxa på förskola
Maxavgift för barn 1-2 år i förskola
Barn
% av inkomsten
Barn nr. 1
3%
Barn nr. 2
2%
Barn nr. 3
1%
Barn nr. 4
0%

Högsta taxa
Dock högst 1 572 kr/månad
Dock högst 1048 kr/månad
Dock högst 524 kr/månad
Ingen avgift

Maxavgift för barn 3-5 år över 15 timmar/vecka
Barn
% av inkomsten Högsta taxa
Barn nr. 1
2,55 %
Dock högst 1 336 kr/månad
Barn nr. 2
1,7 %
Dock högst 891 kr/månad
Barn nr. 3
0,85 %
Dock högst 445 kr/månad
Barn nr. 4
0%
Ingen avgift
Det innebär att de 3–5 åringar som är placerade på förskola 15 timmar
eller mindre utgår ingen avgift under skolans terminer.
Under sommarlovet betalas avgiften enligt gällande taxa för 3–5 åringar
eftersom man abonnerar på en plats.

Allmän förskola, 3–5 år
Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och fram till vårterminens
slut det år barnet börjar förskoleklass eller skola.
Allmän förskola motsvarar 15 timmar/vecka, gäller under skolans läsårstider och är avgiftsfri.
Barnet är ledigt på skolloven
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Taxa på fritidshem
Maxavgift för barn 6-12 år på fritidshem
Barn
% av inkomsten Högsta taxa
Barn nr. 1
2%
Dock högst 1048 kr/månad
Barn nr. 2
1%
Dock högst 524 kr/månad
Barn nr. 3
1%
Dock högst 524 kr/månad
Barn nr. 4
0%
Ingen avgift
Taxa på skolbarnsklubb
Taxa på skolbarnsklubb är max 360 kr per månad
Taxa i pedagogisk omsorg/familjedaghem
Maxavgift för barn 1-2 år i familjedaghem för en heltidsplats
Barn
% av inkomsten Högsta taxa
Barn nr. 1
3%
Dock högst 1 572 kr/månad
Barn nr. 2
2%
Dock högst 1048 kr/månad
Barn nr. 3
1%
Dock högst 524 kr/månad
Barn nr. 4
0%
Ingen avgift

Maxavgift för barn 1-2 år i familjedaghem 1-20 timmar/vecka
Barn
% av inkomsten Högsta taxa
Barn nr. 1
1,5 %
Dock högst 786 kr/månad
Barn nr. 2
1%
Dock högst 524 kr/månad
Barn nr. 3
1%
Dock högst 524 kr/månad
Barn nr. 4
0%
Ingen avgift

Maxavgift för barn 3-5 år i familjedaghem 16-20 timmar/vecka
Barn
% av inkomsten Högsta taxa
Barn nr. 1
0,75 %
Dock högst 393 kr/månad
Barn nr. 2
0,5 %
Dock högst 262 kr/månad
Barn nr. 3
0,5 %
Dock högst 262 kr/månad
Barn nr. 4
0%
Ingen avgift

Maxavgift för barn 3-5 år i familjedaghem över 20 timmar/vecka
Barn
% av inkomsten Högsta taxa
Barn nr. 1
2,55 %
Dock högst 1 336 kr/månad
Barn nr. 2
1,7 %
Dock högst 891 kr/månad
Barn nr. 3
0,85 %
Dock högst 445 kr/månad
Barn nr. 4
0%
Ingen avgift
Detta innebär att för de 3–5 åringar som är placerade i pedagogisk omsorg/familjedaghem 15 timmar eller mindre
utgår ingen avgift under skolans terminer.
Under sommarlovet betalas avgiften enligt gällande taxa för 3–5 åringar då man abonnerar på en plats.
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Efterdebitering
Kommunen gör efterdebitering om de faktiska inkomsterna har varit högre än de som angivits.

Uppsägning
Uppsägning av barnomsorgsplats sker via kommunens e-tjänst som du hittar via
www.stenungsund.se
Du kan även göra uppsägning via blanketten - Uppsägning barnomsorg.
Blanketter finns på startsidan, www.stenungsund.se

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar och avgiften debiteras under uppsägningstiden oavsett om
platsen nyttjas eller ej.
Vid uppsägning av plats och återplacering inom tre månader utgår avgift för hela perioden.
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