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Tillämpa maxtaxa
En kommun kan enligt föreskrifterna i Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet få statsbidrag, om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.
Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i
stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).
Hjo kommun tillämpar maxtaxa för avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg. Hushållet betalar en avgift för att ha sitt/sina barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets
samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre
kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst.
I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är
avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
per månad för det första, andra respektive tredje barnet.
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst
yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den
högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.
Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.
Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.

Fastställande och betalning av avgift
•
•
•

•

Fastställd avgift tas ut från första inskolningsdag.
Avgiften betalas 12 månader per år.
Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Det innebär att föräldrar som har anställning eller studier med ferier eller ledighet får betala även om barnet under denna tid
inte nyttjar platsen.
Möjlighet finns till betalning via e-faktura eller autogiro.

Avgiftsgrundande inkomst
•
•

Avgiften beräknas på båda makarnas/sammanboendes bruttoinkomster per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.
Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun och
barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, grundas avgiften på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Detta
kan innebära två avgifter som avser samma barn. Avgiften får dock inte överstiga avgif-
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•

ten för en plats.
För ensamstående vårdnadshavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag:












Lön (före skatt)
Inkomst från näringsverksamhet
A-kassa/Alfa-kassa
Utbildningsbidrag arbetsmarknadsutbildning
Föräldrapenning/sjukpenning
Pension (ej barnpension)
Livränta
Familjehemsersättning
Familjebidrag
Vårdbidrag
Arvoden

Inkomstuppgift
•
•
•

•
•

Inkomstanmälan ska göras varje år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte. (gäller
inte om hushållet meddelat maxbelopp).
Inkomstanmälan görs via blankett på Hjo kommuns hemsida eller via mail till barnomsorgshandläggare.
Inkomständring och ändrade familjeförhållanden ska meddelas så snart de blivit kända.
Kommunen har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna varit högre än de
som legat till grund för avgiften.
Om begärd inkomstuppgift inte lämnas in debiteras maxtaxa.
Om vårdnadshavare har barn placerade i både enskild och kommunal verksamhet tas
hänsyn till detta i avgiftsberäkningen.

Låginkomstskydd
Familjer med en månadsinkomst lägre än 30 % av prisbasbeloppet behöver inte betala någon
avgift.

Återbetalning av avgift
•
•
•

Återbetalning av avgift sker om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid
än 4 veckor.
Vårdnadshavare måste meddela sjukfrånvaro skriftlig och lämna läkarintyg till kommunens barnomsorgshandläggare senast 1 månad efter sjukfrånvaron.
Tillfällig frånvaro eller schemaändring på grund av ledighet berättigar inte till återbetalning eller reducerad avgift.

5(5)

Förskolebarn 1-3 år (till september det år barnet fyller 3år)
Förskolebarn

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn 1

3,0 %

1510

Barn 2

2,0 %

1007

Barn 3

1,0 %

503

Fler barn

Ingen avgift

Allmän förskola 3-5 år (från sep det år barnet fyller 3 år)
Mer än 15 timmar
Förskolebarn

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn 1

2,1 %

1057

Barn 2

1,4 %

705

Barn 3

0,7 %

352

Fler barn

Ingen avgift

Fritidsbarn 6-12 år
Fritidsbarn

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn 1

2,0 %

1007

Barn 2

1,0 %

503

Barn 3

1,0 %

503

Fler barn

Ingen avgift

