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Barnomsorgstaxa
Gäller från och med 2021-01-01
Förskola/pedagogisk
omsorg
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4 eller fler

Inkomst lägre än
50 340 kr
3 % av inkomsten
2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
avgiftsfria

Fritidshem/pedagogisk
omsorg
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4 eller fler

Inkomst lägre än
50 340 kr
2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
1 % av inkomsten
avgiftsfria

Inkomst är 50 340 kr
eller högre
1 510 kr
1 007 kr
503 kr
0 kr
Inkomst är 50 340 kr
eller högre
1 007 kr
503 kr
503 kr
0 kr

Exempel: Två barn i förskolan 1 510 kronor + 1 007 kronor = 2 517 kronor
per månad.
Ett barn i förskolan och ett barn på fritids 1 510 kronor + 503 kronor = 2 013
kronor per månad.
Vad kostar det
Barnomsorgens avgift är grundat på familjens inkomst. Inkomsttaket så kallad
maxtaxa är för närvarande 50 340 kr (hushållets bruttoinkomst per månad).
Maxtaxan är indexreglerad och förändras varje år, beslutas av Sveriges
riksdag.
Är den sammanlagda inkomsten lägre än 50 340 kr per månad lämnas
inkomstanmälan med bilagor till barn- och utbildningskontoret.
Inkomstanmälan görs i e-tjänsten IST förskola/fritidshem som finns på
kommunens hemsida www.tidaholm.se. Vid inkomständring används
samma e- tjänst.
Platsinnehavare kan betala fakturorna via autogiro. Blanketter finns på
kommunens ekonomiavdelning.
Vid utebliven betalning
Vid utebliven betalning stängs barnet/barnen av från barnomsorgen. När skulden är betald kan vårdnadshavarna sätta barnet i kö igen.
Avgiften betalas 12 månader/år och ändras inte vid semester, sjukdom eller
annan frånvaro. Barnen går i ordning efter ålder och det yngsta barnet räknas
som barn 1.
Fr.o.m. den 1 september det år barnet fyller tre år, minskar avgiften med 3/8delar (37,5 %).

