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Taxa för förskola och skolbarnsomsorg
Maxtaxa tillämpas för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösunds kommun.
Avgiften betalas från och med barnets placeringsdatum och uttas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.
Avgiften är en månadsavgift och betalas av platsinnehavaren 12 månader per år. Det
innebär att avgift skall betalas även under semester, sjukdom eller annan ledighet.

Avgiftsregler
Avgiften beräknas med en fast procentsats på hushållets samlade bruttoinkomst.
Från avgiftsgrundande inkomst medges avdrag för underhållsbidrag som erläggs enligt
dom eller avtal.
Om en familjs inkomst från utlandet är av det slag som skulle kunna vara skattepliktig i
Sverige skall inkomsten vara avgiftsgrundande.
Om vistelsetiden börjar eller slutar under en månad räknas avgiften om till en avgift per
kalenderdag. Avgiften för varje kalenderdag är 1/30 del av månadsavgiften.
Förskolebarn som bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling enligt 2a kap. 9 § skollagen och är inskrivet i förskola tas avgift ut endast till den del av vistelsetiden som
överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Detta sker genom att avgiften
reduceras med 3/8 delar.
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Om avgift ej betalas senast på förfallodagen tillämpas kravrutiner. Vårdnadshavare
som önskar ny plats efter uppsägning får inte ha någon skuld som kvarstår för tidigare
avgifter

Taxor 2021

41 (44)

Familjeförhållanden
Gifta med gemensamma barn
Gifta föräldrar med eller utan gemensamma barn är båda platsinnehavare. Familjens
sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande.
Sammanboende med gemensamma barn
Sammanboende föräldrar med gemensamma barn är båda platsinnehavare. Familjens
sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande.

Sammanboende utan gemensamma barn
Sammanboende utan gemensamma barn är vårdnadshavaren platsinnehavare. Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och ev. make/sambo.
Kommunen kan inte kräva att en enskild som inte är underhållsskyldig för barnet men
som sammanbor med barnets förälder, skall lämna inkomstuppgift.
Gemensam vårdnad
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, räknas avgiften ut på
den avgiftsgrundande inkomsten och övriga förhållanden avseende den förälder hos
vilken barnet bor, om endast den föräldern är platsinnehavare.
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, och båda har behov
av plats räknas var och en eller i förekommande fall tillsammans med ny
make/maka/sambo, som platsinnehavare och ansvarar för sin avgift.
Avgiften beräknas utifrån platsinnehavarens tidsmässiga behov av plats, familjeförhållanden och avgiftsgrundande inkomst. I dessa fall har barnet en plats som föräldrarna
delar på. Om behov föreligger och föräldrarna är överens om det så kan barnet ha två
platser och föräldrarna är då innehavare av varsin plats.
I de fall där föräldrarna delar på en plats så får den sammanlagda kostnaden inte överstiga maxkostnad för en plats.
Ändrade familjeförhållanden
Om förhållandena i familjen förändras – till exempel på grund av äktenskapsskillnad –
påverkar detta avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med det datum som föräldrarna är folkbokförda på skilda bostäder.
Platsinnehavare skall snarast anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften till barnomsorgshandläggare i Oxelösunds kommun.
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Utebliven uppgift om schema och/eller inkomst
Om inkomstuppgift och/eller schema inte lämnas till barnomsorgshandläggaren beräknas en skälig avgift utifrån av kommunen kända/uppskattade förhållanden. När uppgifter för fastställande av rätt avgift inkommit till handläggaren justeras avgiften från det
datum rätt avgift börjat gälla.
Kontroll av inkomstuppgift kan ske mot inkomstuppgifter lämnade till skattemyndigheten.

