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MAXTAXA FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET
Barn/elever placerade i förskola och fritidshem debiteras enligt gällande maxtaxa. Avgiften är
baserad på hushållets årliga bruttoinkomst (förvärvad i Sverige eller utomlands). Med begreppet
hushåll avses ensamstående, makar och sammanboende (sambos) som lever tillsammans och är
folkbokförda på samma adress, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej. Till denna grupp
räknas även familjehemsföräldrar.
Avgiften beräknas på 12 månader och betalning sker för innevarande månad.
Månatlig avgift beräknas utifrån årlig bruttoinkomst/12 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 förskola och ett barn i fritidshem multipliceras bruttoinkomsten
med 3 % för barn 1 i förskola och med 1 % för barn 2 i fritidshem.
Förskoleplacering och/eller Nattisplacering
Barn 1____________Barn 2____________Barn 3___________Barn 4_
3%

2%

1%

ingen avg.

För barn med kombinerad allmän förskola och omsorgsbehov reduceras avgiften med 31,25 %
under 12 månader/år.
För barn 1 högst
För barn 2 högst
För barn 3 högst

1572:-/månad
1048:-/månad
524:-/månad

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

1%

För barn 1 högst 1048:-/månad
För barn 2 högst 524:-/månad
För barn 3 högst 524:-/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 52 410:-/mån, om inkomstuppgift saknas.
Årligen sker en efterkontroll av hushållets inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om
taxerad förvärvsinkomst. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära
återbetalning eller efterkrav av avgift.
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 förskola och fritidshem är stängda enstaka dagar för personalfortbildning mm.
För barn som erbjudits förskola enligt 7 § får avgiften avse bara den del av förskoleplacering som
överstiger 15 timmar i veckan.
Skuld
Om avgiften inte erlagts efter förfallodagen utfärdas en påminnelse. Påminnelsen skickas ut senast
7 dagar efter fakturans förfallodag. På påminnelsen finns en påminnelseavgift på 60 kr. Om
avgiften fortfarande inte erläggs går ärendet vidare till inkasso och inkassoavgift samt
dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen från förfallodagen.
Platsinnehavare är solidariskt ansvariga för skuld som uppkommer vid gemensam placering.
Autogiro
Möjligheten finns att betala via autogiro. Autogirot är kostnadsfritt för dig som kund.
Elektronisk faktura
Via internetbanken kan du få barnomsorgsavgiften som elektronisk faktura (e-faktura).
Fritidsklubben
Kostnad för medlemskort i fritidsklubben är 200:-/termin. Dessa barn är inte inskrivna i den
kommunala fritidsverksamheten och debiteras därmed inte enligt maxtaxan.
_______

