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Riktlinjer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg gäller från och med 2016-05-01
Maxtaxa gäller i Gnesta kommun för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
sedan 2002-01-01. Skolverket meddelar kommunerna när det blir förändringar
utifrån att maxtaxan indexeras. Skolverkets information om Maxtaxan finns
tillgänglig på kommunens hemsida. Kontakta gärna förvaltningskontoret för mer
information.
Avgiften beräknas på den gemensamma skattepliktiga inkomsten i hushållet. Om
inkomsten understiger 10 000 kr per månad uttages ingen avgift.
Avgift
Avgift uttages 12 månader per år, så länge barnet har plats. (Gäller även vid
inskolning, uppsägningstid, sjukdom, semester och verksamhetens
planeringsdagar.)
Påbörjas eller avslutas placeringen under pågående kalendermånad debiteras avgift
per kalenderdag.
Förskoleverksamhet 1–5 år
Det yngsta barnet räknas som barn nr 1. Ingen avgift uttages för barn nr 4.
Barn nr 1: 3 % av inkomsten
Barn nr 2: 2 % av inkomsten
Barn nr 3: 1 % av inkomsten
Procenten beräknas på den gemensamma skattepliktiga inkomsten i hushållet.
Dock högst på inkomsttaket som gäller för maxtaxan.
Allmän förskola för 3–5 åringar
Den allmänna förskolan för 3-5 åringar är avgiftsfri 15 timmar per vecka (525
timmar/år) och följer skolans läsårstider.
För barn med tillsynsbehov över 15 timmar per vecka betalas 72 % av avgiften för
förskoleverksamhet 1-5 år.
Barn i behov av stöd i sin utveckling
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling enligt
Skollagen 8 kap. 7 § har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka. Är
omsorgstiden mer än 15 timmar per vecka betalas 63 % av avgiften för
förskoleverksamhet 1-5 år.
Barn 6-13 år erbjuds fritidshem. Avgift enligt gällande maxtaxa för fritidshem.
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Barn till föräldralediga
För barn 1-2 år som erbjuds förskola 20 timmar per vecka betalas 50 % av avgiften
för förskoleverksamhet 1-5 år.
Föräldrar som är föräldralediga och har barn som är 3-5 år med rätt till avgiftsfri
allmän förskola kan ansöka om 20 timmar per vecka. Då betalas 22 % av avgiften
för förskoleverksamhet 1-5 år.
Barn 6-12 år erbjuds fritidshem. Avgift uttages enligt gällande taxa för fritidshem.
Barn till arbetssökande
För barn 1-2 år som erbjuds förskola 20 timmar per vecka, betalas 50 % av avgiften
för förskoleverksamhet 1-5 år.
Föräldrar som är arbetssökande och har barn som är 3-5 år med rätt till avgiftsfri
allmän förskola kan ansöka om 20 timmar per vecka. Då betalas 22 % av avgiften
för förskoleverksamhet 1-5 år.
Barn 6-12 år erbjuds fritidshem. Avgift uttages enligt gällande taxa för fritidshem.
Fritidshem 6-13 år
Barn nr 1: 2 % av inkomsten
Barn nr 2: 1 % av inkomsten
Barn nr 3: 1 % av inkomsten
Procenten beräknas på den gemensamma skattepliktiga inkomsten i hushållet.
Dock högst på inkomsttaket som gäller för fritidshem enligt maxtaxan.
Skollovsplats (fritidshem) 6-13 år
Kontrakt skrivs för vårterminen tom sommarlov och höstterminen tom jullov
Barn nr 1: 0,50 % av inkomsten
Barn nr 2: 0,40 % av inkomsten
Barn nr 3: 0,40 % av inkomsten
Procenten beräknas på den gemensamma skattepliktiga inkomsten i hushållet.
Dock högst av inkomsttaket som gäller för fritidshem enligt maxtaxan.
Fastställande av avgift
Gnesta kommun tar in avgiften för alla placerade barn som är folkbokförda i
Gnesta kommun oavsett om de har sin placering i kommunal eller fristående
verksamhet.
När vårdnadshavarna bekräftat erbjudande om placering och anmält
inkomstuppgifter och schema via Självservice, e-tjänst förskola/fritidshem på
www.gnesta.se fastställs avgiften enligt gällande taxa. Barn placerade i familjehem
betraktas som egna barn vid avgiftsbestämning för värdfamiljen.
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Med avgiftsgrundande inkomst avses:
Inkomst före skatt (brutto)
Sjukpenning
Föräldrapenning
Övriga skattepliktiga inkomster
Arbetslöshetsunderstöd
Utbildningsbidrag från arbetsförmedlingen
Pensionsförmåner (brutto)
Särskild föräldrapenning (garantibeloppet)
Ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)
Vid beräkning av avgift för egna företagare ska som avgiftsgrundande inkomst
räknas den bruttoinkomst som är enligt inkomstanmälan till skattemyndigheten.
Vid oklarheter kontrolleras uppgifterna med skattemyndigheten.
Delad faktura
I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och
barnet/barnen bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av
barnomsorg ska båda vårdnadshavarna vara platsinnehavare. Det innebär att båda
vårdnadshavarna ansöker om varsin plats via Självservice, e-tjänst
förskola/fritidshem på www.gnesta.se
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll och innebär
att vårdnadshavarna får faktura på sin del av avgiften. Den sammanlagda avgiften
överskrider inte maxtaxan.
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