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Inledning och syfte  
Tillämpningsreglerna är framtagna för att säkerställa att det råder en konsekvent och likvärdig 

hantering av avgifter och taxor inom barnomsorgen (förskola, pedagogisk omsorg och 

fritidshem).  

Taxans konstruktion 
Avgiften betalas 12 månader per år. Avgiften varierar utifrån grund för placering/kontrakterad 

tid och hushållets antal placerade barn samt beräknas i procent av hushållets sammanlagda 

bruttoinkomst enligt tabellen nedan.  

Taxa 
Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst 

(brutto) enligt följande, där barn 1 är det yngsta barnet: 

Avgifter förskola/pedagogisk omsorg 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

3,0 % 2,0 % 1,0 % 0 

Avgifter fritidshem 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

2,0 %  1,0 %  1,0 % 0 

Avgiftsgrundande inkomst 
Med hushållets avgiftsgrundande inkomst avses all skattepliktig inkomst.  

När vårdnadshavare har olika folkbokföringsadresser delas barnomsorgsplaceringen. Avgiften 

grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Vid delad 

barnomsorgsplacering betalar respektive hushåll som mest halv maxtaxa.  

I de fall där den ena vårdnadshavaren/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som 

avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap. 

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive 

familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.  

Avgiftskontroll 
Ale kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att kontrollera att de familjer som har 

barnomsorg i kommunen betalat rätt avgift. Avgiften bestäms efter hushållets totala 

bruttoinkomst.  
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Hur går kontrollen till? 

Kommunen jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll uppgett till kommunen med den 

fastställda förvärvsinkomsten från Skatteverket. Avgiftskontrollen görs varje år under hösten 

med två års eftersläpning när uppgifterna finns tillgängliga från Skatteverket.  

Ale kommun återbetalar eller fakturerar inte belopp som understiger 600 kr.  

Det finns möjlighet att få anstånd och en avbetalningsplan på fakturan.  

För den vårdnadshavare som uppgett maxtaxa görs ingen avgiftskontroll.  

Platsinnehavare och betalningsansvar 
Vid gemensam vårdnad men barnet bor växelvis varannan vecka och då vårdnadshavarna 

båda har behov av barnomsorg ska båda vara platsinnehavare till 50 %. Om barnet endast bor 

hos en vårdnadshavare under veckorna (vardagarna) och hos den andra vårdnadshavaren 

under helgen, är vårdnadshavaren där barnet bor under vardagarna platsinnehavare på 100%. 

Beräkning av avgifter 
Det är vårdnadshavares/sammanboendes totala bruttoinkomst per månad som är underlag för 

beräkning av avgiften. Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets inkomst upp till 

inkomsttaket gällande år (Skolverket beräknar inkomsttaket varje år). Barnomsorgsavgiften 

tas ut i procent (1–3 %). Om hushållets sammanlagda inkomst är lägre än 11.000 kr per 

månad ska ingen avgift betalas.  

Inkomstuppgift 
För att fastställa rätt avgift ska varje vårdnadshavare lämna in aktuella inkomstuppgifter. Ny 

inkomstuppgift ska också lämnas vid förändring av inkomst. För att säkerställa rätt 

inkomstuppgift begär kommunen en gång per år in förnyad inkomstuppgift även i de fall då 

maxtaxa uppgetts. Om inkomstuppgift saknas räknas avgiften på maxtaxa. 

Tillämpning 

Uppsägning 

Uppsägningen ska alltid göras via Ale kommuns e-tjänst. Uppsägningstiden är 30 dagar och 

räknas från den dag uppsägningen inkommit till Ale kommun, såvida inte datum för avslut 

ligger längre fram i tid än 30 dagar. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om barnet 

nyttjar platsen eller inte. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer 

avgift att tas ut även för den lediga perioden. Gäller plats inom samma verksamhetsform, 

alltså inte mellan förskola och fritidshem.  

Inskolning 

Månadsavgiften debiteras för accepterad barnomsorgsplats från dag 1 då barnets inskolning 

startar. Om inskolning avbryts och platsen ej nyttjas tas avgift ut fram till 30 dagar efter att 

uppsägning av platsen inkommit.  

Vistelsetid 15 tim/veckan 

De barn som är under 3 år vars vårdnadshavare är föräldralediga/arbetssökande har rätt till 
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förskola 15 timmar i veckan. Full avgift tas ut för platsen.  

 

Frånvaro 

Avdrag medges inte vid barns sjukdom, ej heller vid vårdnadshavares sjukdom, ledighet eller 

om vårdnadshavaren håller barnet borta på grund av smittorisk.  

Studiedagar 

Vid begränsat öppethållande i samband med planerade studiedagar medges ingen 

avgiftsreducering 

Obetalda avgifter 

Påminnelse om obetald räkning skickas efter 5 arbetsdagar och inkassokrav senast 23 

arbetsdagar efter förfallodagen. Dröjsmålsränta räknas från förfallodagen. 

Fritidshem under skollov 

Det är endast möjligt att ansöka om barnomsorg under skollov för minst en hel period. En 

perioden avser januari-juni eller juli-december. Det är inte möjligt att ansöka om plats för ett 

skollov i taget. Avgiften för barnomsorg under skollov tas ut per månad. Avgiften beräknas 

utifrån antal skollovsveckor per år och delas sedan på 12 månader. Avgift för fritidshem under 

skollov debiteras vid påbörjad period eller om byte sker tas den ut direkt i anslutning till den 

ordinarie platsen.  

Allmän förskola 

Från och med höstterminen (augusti) det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola 

avgiftsfritt 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Vistelsetiden följer grundskolans 

läsårstider.  

Är vistelsetiden mer än 15 timmar per vecka ges 20% avdrag på barnets avgift för förskola 

och pedagogisk omsorg för de barn som är över 3 år.  

Föräldralediga och arbetssökande har rätt till 15 timmar i veckan även under skollov och 

avgift tas ut 12 gånger per år. Avgiften beräknas utifrån antal skollovsveckor per år. 

Avgiftsreducering 
Beslut om avgiftsreducering för barnomsorgsplats kan fattas av verksamhetschef då 

synnerliga skäl föreligger.  

 


