
 

 

Avgifter 
Din avgift beräknas utifrån hushållets inkomst, barnets närvarotid och hur många barn familjen har 

inskrivna i förskola/fritidshem.  

Ljusnarsbergs kommun tillämpar reglerna för maxtaxa.  

Avgiften grundas på abonnemangsprincipen, vilket betyder att man betalar avgift enligt den 

överenskomna vistelsetiden, oavsett om man använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges 

för till exempel inskolningstid, uppsägningstid, semester, lov och annan ledighet, 

kompetensutvecklingsdagar eller då barnet är sjukt.  

Taxa 
Vårdnadshavaren betalar en avgift oavsett om barnet har kommunal, fristående eller enskild 

verksamhet. Avgiften betalas per månad och i efterskott. Avgift betalas i procent av hushållets 

gemensamma avgiftsgrundande inkomst.  

Ljusnarsbergs Kommun tillämpar maxtaxa. Det betyder att man aldrig betalar mer än en bestämd 

procentsats av den högsta inkomstnivån. Taxan är indexreglerad och kan förändras på grund av 

ändringar i maxnivån. Från 1 januari 2020 är maxnivån bestämd till 49 280 kr per månad. 

Avgifter 2020 

Förskola och familjedaghem  

För första barnet betalas 3,0 %, dock max 1 478 kr/månad.  

För andra barnet betalas 2,0 %, dock max 986 kr/månad.  

För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 493 kr/månad.  

För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift.  

Det yngsta barnet räknas som det första.  

Barn till föräldralediga  

För första barnet betalas 1,5 %, dock max 739 kr/månad.  

För andra barnet betalas 1,5 %, dock max 739 kr/månad.  

För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 493 kr/månad.  

För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift.  

Det yngsta barnet räknas som det första. Vistelsetiden är 15 timmar/vecka.  

Rektor bestämmer förläggningen av vistelsetiden i samråd med förskolan.  



Skolbarnsomsorg (fritidshem)  

För första barnet betalas 2,0%, dock max 986 kr/månad.  

För andra barnet betalas 1,0 %, dock max 493 kr/månad.  

För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 493 kr/månad.  

För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift.  

Barn till arbetssökande behåller sin plats på fritidshemmet men den får inte utnyttjas utom vid arbete. 

Vid arbete har arbetssökande rätt till heldagsomsorg upp till 5 dagar i månaden mot en avgift på 50 

kr/dag.  

Den sammanlagda avgiften får inte överstiga avgiften för fritidshem och familjedaghem. Vid arbete 

mer än 5 dagar i månaden debiteras avgift enligt taxan för fritidshem och familjedaghem. 

Allmän förskola för 3-5 åringar 

Allmän förskola erbjuds från höstterminen det år barnet fyller 3 år. 525 timmar avgiftsfritt/år.  

För föräldrar till 3-5 åringar som samtidigt har barnomsorg sker en reducering med 18,75 % av 

ordinarie taxa. Reduceringen av avgiften görs fr.o.m. september det år barnet fyller 3 år.  

Verksamheten följer skolans läsår med lov och studiedagar. Rektor förlägger vistelsetiden  

Barnen är lediga under skolans lov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov.  

Inkomst 

Avgiften beräknas i procent av månadsinkomsten i det hushåll barnet tillhör. Med hushåll avses 

ensamstående, sambos och makar som är folkbokförda på samma adress. För att inkomsten ska ligga 

till grund för avgiften behöver man alltså inte vara vårdnadshavare till barnet.  

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen 

(1999:1229).  

Några av de vanligaste inkomsterna: 

 Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning. 

 Överskott i näringsverksamhet 

 Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst 

 Pension 

 Föräldrapenning 

 Sjukpenning 

 Arbetslöshetsersättning 

 Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa 

 Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning 

 Familjebidrag i form av familjepenning 

 Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera. 

 Vårdbidrag för barn 

 Inkomster intjänade utomlands 



Betalning 

Avgiften är en månadsavgift som du får en räkning för, 12 månader per år. Avgiften gäller föregående 

månad. Räkningen kommer omkring den 15:e varje månad. Förfallodatum är den sista i samma 

månad. Om inte avgiften betalas efter påminnelse överförs ärendet till inkasso. Obetalda fakturor kan 

innebära att du förlorar rätten till förskoleplats.  

 

Delad faktura  

Önskemål om delad faktura där vårdnadshavare inte har samma adress anmäls till placeringsenheten. 

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Detta kan innebära två avgifter 

för samma barn. De sammanlagda avgifterna kommer dock inte överstiga maxtaxan för en plats.  

Autogiro och e-faktura  

Autogiro är ett enkelt sätt att betala avgiften. Vårdnadshavare lämnar ett medgivande om att pengar får 

tas ut från bankkonto för betalning av räkningar till Ljusnarsbergs kommun. Läs mer på 

www.ljusnarsberg.se där finns blanketten för att beställa autogiro. Ljusnarsbergs kommun skickar 

alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På fakturan framgår att den 

kommer att betalas via autogiro. Pengarna dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen.  

E-faktura  

Det finns även möjlighet att betala avgiften med e-faktura. Om du vill ha e-faktura gör du en anmälan 

till din internetbank. Din bank måste vara ansluten t e-fakturatjänsten. När du registrerar en 

inbetalning får du en förfrågan om anmälan till e-faktura Följ därefter anvisningarna för din 

internetbank  

 


