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MAXTAXA FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET
Barn inom den kommunala förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten debiteras enligt
gällande maxtaxa. Avgiften är baserad på hushållets årliga bruttoinkomst (förvärvad i Sverige eller
utomlands). Med begreppet hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas
vuxna som utan att vara gifta med varandra, lever tillsammans och har eller har haft gemensamt
barn eller är folkbokförda på samma adress. Till denna grupp räknas även familjehemsföräldrar.
Avgiften beräknas på 12 månader och betalning sker för innevarande månad.
Avgiften beräknas utifrån bruttoinkomsten/månad multiplicerat med den procentsats som anges för
respektive barn. Det yngsta barnet räknas som det första barnet.
Exempel 1: Om man har ett barn i förskola multipliceras bruttoinkomsten med 3 %.
Exempel 2: Om man har ett barn i förskoleverksamheten och ett barn i fritidshemsverksamheten
multipliceras bruttoinkomsten med 3 % för barn 1 i förskola och med 1 % för barn 2 i
fritidshemsverksamheten.
Förskoleverksamhet
Barn 1____________Barn 2____________Barn 3___________Barn 4_
3%

2%

1%

ingen avg.

För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 3/8 under 10
månader/år.
För barn 1 högst 1 425:-/månad
För barn 2 högst 950:-/månad
För barn 3 högst 475:-/månad

Fritidshemsverksamhet
Barn 1____________Barn 2____________Barn 3____________Barn 4_
2%

1%

För barn 1 högst 950:-/månad
För barn 2 högst 475:-/månad
För barn 3 högst 475:-/månad

1%

ingen avg.

Inkomstuppgift
Inkomstuppgiften ska lämnas in vid nyplacering, när hushållets inkomst ändras eller vid begäran
från Bromölla kommun.
Högsta avgift debiteras, baserat på maxinkomst 47 490:-/mån, om inkomstuppgift saknas.
Inkomstuppgiften kan komma att kontrolleras hos skatteverket. Om det vid kontrollen framkommer
skillnad mot inlämnad uppgift kan efterdebitering alternativt återbetalning ske.

Avgiftspliktiga
Platsinnehavaren är avgiftspliktig. Taxan är densamma för ensamstående platsinnehavare,
gifta/sammanboende platsinnehavare och familjehemsföräldrar.
Betalning sker för innevarande månad.

Avgiftsreducering
Reducering av avgiften medges inte p.g.a. sjukdom, semester eller annan frånvaro och inte heller
då verksamheten är stängd enstaka dagar för personalfortbildning mm.
För barn som erbjudits förskola enligt 7 § får avgiften avse bara den del av verksamheten som
överstiger 15 timmar i veckan.

Skuld och avstängning
Om avgiften inte erlagts efter förfallodagen utfärdas ett inkassokrav. Inkassokrav skickas ut 15
dagar efter fakturans förfallodag. Observera att dröjsmålsränta, 160:- inkassoavgift, debiteras
enligt räntelagen från förfallodagen.
Platsinnehavare är solidariskt ansvariga för skuld som uppkommer vid gemensam placering.
Har skulden inte betalats efter det att inkassokrav utfärdats kommer skriftligt varsel om
avstängning att skickas. Verksamhetschefen har rätt att stänga av ett barn från
förskoleverksamheten eller fritidshemsverksamheten vid utebliven betalning från platsinnehavarens
sida. Om avstängning träder i kraft innebär det att ny ansökan måste skickas in och därmed ställer
man sig i kö på nytt igen.
Ny placering inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet kommer inte att beviljas förrän
tidigare skuld är reglerad.

Autogiro
Möjligheten finns att betala via autogiro. Autogirot är kostnadsfritt för dig som kund.

Fritidsklubben
Kostnad för medlemskort i fritidsklubben är 200:-/termin. Dessa barn är inte inskrivna i den
kommunala fritidsverksamheten och debiteras därmed inte enligt maxtaxan.
_______

