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Riktlinjer och avgifter
inom
förskola och fritidshem

Barn och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige har antagit riktlinjer
och avgifter för barn placerade inom förskola och skolbarnsomsorg
gällande från 2003-12-15.

Riktlinjer
För barn 1-5 år beräknas inskolningen omfatta 1-2 veckor.
Barnets vistelsetid beräknas utifrån vårdnadshavares arbetstid/studietid samt restid
per vecka.
Schema lämnas i samband med placering och vid varje varaktig förändring av
vistelsetiden. Detta bildar underlag för avgift.
Vid vårdnadshavare eller syskons sjukdom kan platsen användas.
Förskola och fritidshem stänger fyra dagar per år för gemensam kompetensutbildning. Vårdnadshavare meddelas minst fem veckor innan.
Barn vars vårdnadshavare inte klarar omsorgsbehovet vid dessa tillfällen bereds
tillfällig plats på det egna förskoleområdet.
Avgiftsbefrielse medges inte.
Tre-, fyra- och femåringar erbjuds plats i förskola fr.o.m höstterminen det år de
fyller tre år.
Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Tiden
planeras i samråd med personalen på respektive förskola och anpassas till
verksamhetens förutsättningar. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.
Barn som redan är inskrivna i förskolan berörs endast genom att taxan reduceras.
För de barn vars vårdnadshavare är arbetssökande, föräldralediga eller har
arbete/studier max 15 timmar per vecka och önskar omsorg under lovveckor
som höstlov, jullov, sportlov, påsklov, och sommarlov kommer avgift att tas ut
för hela lovperioden även om endast en dag nyttjas.
Ansökan görs på blankett ”Omsorg vid lov 3 – 5 år” fylls i för debitering.
En placering som vid placeringstillfället avser behov om max 6 månader är en
tillfällig placering om slutdatum kan fastställas vid placeringstillfället.
Uppsägning behövs inte.
Överflyttning från förskola till fritidshem sker automatiskt, när barnet placerats i
förskoleklass.
Barn som börjar förskoleklass men inte har behov av fritidshem, ska säga upp
sin tidigare förskoleplats.
Uppsägningstiden är en månad och ska vara skriftlig.

Avgifter
Avgiften tas ut från och med första placeringsdagen, för innevarande månad och
under 12 månader per år. Inget avdrag för semester.
From 2014-01-01 är lägsta avgift 100 kr per plats avseende förskola och
fritidshem.
För tid barnet är inskrivet på sjukhus eller om smittskyddsläkare avstängt barnet
från sin plats eller stängt enheten, reduceras avgiften efter anmälan av
vårdnadshavare. Övrig frånvaro berättigar inte till återbetalning.
Fritidshemsavgift tas ut från september månad för de barn som övergår från
förskoleverksamhet till fritidshemsverksamhet. Samma avgift under lov som
terminstid.
Uppgifter som medför ändring av avgiften, korrigeras i efterhand om meddelande
inte inkommit före den 25:e i månaden.
Vårdnadshavare som arbetar i utlandet ansvarar för att tillhandahålla uppgifter om
valutaförändringar.
Hushållets sammanlagda bruttoinkomst ligger till grund för avgiftens storlek.
Vid gemensam vårdnad och delad faktura, då barnet bor växelvis hos
vårdnadshavare och båda har omsorgsbehov, ska respektive hushåll lämna
inkomstuppgift. Ej inkommen inkomstuppgift från någon vårdnadshavare, debiteras
högsta avgift enligt gällande taxa.
Om ingen inkomstuppgift inkommer efter anmodan, debiteras högsta avgift enligt
gällande taxa. Detta gäller oavsett vistelsetid.
Kontroll av inkomstuppgiften görs. Tilläggsdebitering eller återbetalning av avgift
görs i de fall det finns differenser mellan angiven inkomstuppgift och faktisk
inkomst.
En månads utebliven betalning medför omedelbar avstängning från förskola
eller fritidshem. Tidigare skuld ska vara reglerad innan ny plats kan erbjudas.
Ingen avgift för fjärde barnet.

Uppgifter för avgiftsbestämning, bruttoinkomst.
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning.
Inkomst av näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget
näringsverksamhet som ska tas med i hushållets bruttoinkomst. Detta innebär att
skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den
inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på
deklarationens huvudblankett, som ska medräknas i hushållets samlade
bruttoinkomst.
Vid nystartad näringsverksamhet räknas den inkomst som uppges i
inkomstanmälan under första året.
Föräldrapenning
Sjukpenning/sjukbidrag
Arbetslöshetsersättning
Utbildningsbidrag (aktivitetsstöd)
Livränta (beskattningsbar del)
Pension (ej barnpension)
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (beskattningsbar del)
Familjehemsföräldrars arvodesersättning inklusive lön utgör grunden för
avgiften

Lovomsorg
Kommunen erbjuder lovomsorg utöver ordinarie fritidshem.
Barn 6 – 12 år som inte har placering i ordinarie fritidshem kan efter särskild
ansökan senast en månad före höst-, jul-, sport- och påsklov och två månader
innan sommarlovet delta i fritidshemsverksamheten.
Ansökan görs på blankett ”Ansökan om lovomsorg”.
Lovomsorgsavgift erläggs med 0,5 procent av prisbasbeloppet per
kalendervecka oavsett antal timmar eller dagar.

Kommunen följer maxtaxa från 2004-01-01 (Indexregleras varje år)
I förskoleverksamheten är barnens vistelsetid och hushållets inkomst avgörande för avgiftens
storlek.
Taxan innehåller två tidsintervaller 0 – 25 timmar respektive 25,01 timmar och däröver per
vecka.
Inom fritidshemsverksamheten tillämpas hushållets inkomst och endast en tidsintervall
oberoende av vistelsetiden.
Förskola (barn 1 - 5 år)
Barn 1: vistelsetid 0,01 - 25,00 timmar
Barn 1: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver

2 % av bruttoinkomsten dock högst 1 382 kr per månad
3 % av bruttoinkomsten dock högst 1 382 kr per månad

Barn 2: vistelsetid 0,01 – 25,00 timmar
Barn 2: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver

1 % av bruttoinkomsten dock högst 922 kr per månad
2 % av bruttoinkomsten dock högst 922 kr per månad

Barn 3: vistelsetid 0,01 – 25,00 timmar
Barn 3: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver

1 % av bruttoinkomsten dock högst 461 kr per månad
1 % av bruttoinkomsten dock högst 461 kr per månad

Fritidshem (barn 6 - 12 år)
Barn 1: 2 % av bruttoinkomsten; dock högst 922 kr per månad
Barn 2: 1 % av bruttoinkomsten; dock högst 461 kr per månad
Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten; dock högst 461 kr per månad
Ingen avgift för fjärde barnet.
Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn två osv

Har Du frågor om riktlinjer och avgifter är Du välkommen att kontakta
Petra Svensson på telefon 042 – 641 63 eller e-post: petra.svensson@astorp.se

Taxa för allmän förskola 3-5 år
Heltidsomsorg motsvarar 45 timmar/vecka.
Avgiftsreducering 15 timmar/vecka motsvarar 1/3 av omsorgstiden vilket motsvarar 33 %.
Nivån 15-25 timmar motsvarar avgiftsreduceringen med 60 %
Taxan gäller under hela året och inte endast under skolans terminer.
Det vill säga 36 skolveckor/52 veckor = 69 %
0,69 x 0,60 = 41,5 % 0,69 x 0,33 = 22,5 %
Barn 1: vistelsetid 00,00-15,00 timmar
Barn 1: vistelsetid 15,01-25,00 timmar
Barn 1: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver
Barn 2: vistelsetid 00,00-15,00 timmar
Barn 2: vistelsetid 15,01-25,00 timmar
Barn 2: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver
Barn 3: vistelsetid 00,00-15,00 timmar
Barn 3: vistelsetid 15,01-25,00 timmar
Barn 3: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver

Avgiftsfritt
2 % av bruttoinkomsten
dock högst 1382 kr per månad, reducering 41 %
3 % av bruttoinkomsten
dock högst 1382 kr per månad, reducering 22 %
Avgiftsfritt
1 % av bruttoinkomsten
dock högst 922 kr per månad, reducering 41 %
2 % av bruttoinkomsten
dock högst 922 kr per månad, reducering 22 %
Avgiftsfritt
1 % av bruttoinkomsten
dock högst 461 kr per månad, reducering 41 %
1% av bruttoinkomsten
dock högst 461 kr per månad, reducering 22 %

Förskoletaxan gäller till och med augusti det år barnet fyller 3 år.
Taxa allmän förskola 3-5 år gäller från och med september det år barnet fyller 3 år till och
med augusti det år barnet fyller 6 år.
Avgift tas ut för den del som överstiger 15 timmar/vecka.
Vid debitering av avgiften ska det klart framgå att den är reducerad.
Från och med september det år barnet fyller 6 år gäller fritidshemstaxan.
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