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Avgifter för förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet
Som invånare i Hallstahammars kommun har du till största delen betalat platsen för ditt
barn genom skatt. Men du behöver komplettera kostnaden genom att betala en avgift
beräknad utifrån en viss procent av din lön.

Avgift tolv månader per år
Avgiften är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren i efterhand tolv månader per
år. Påbörjas och avslutas placering under annan tid än månadsskifte debiteras 1/30 av
månadsavgiften per dag.

Avgiftsnivåer med maxtaxa
Hallstahammars kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur
hög avgiften får vara per månad för en familj. Detta tak räknas om och ändras något varje
år.
Från och med 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan.
Förskola/annan pedagogisk verksamhet

•
•
•

Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 510 kronor per månad
Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor per månad
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad

Fritidshem/annan pedagogisk verksamhet

•
•
•

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor per månad
Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad

Inkomsttaket för maxtaxa är 50 340 kronor per månad före skatt och baseras på hushållets
sammanlagda inkomster.
Om hushållets avgiftsgrundande inkomst är lägre än 17 000 kronor per månad före skatt
tas ingen avgift ut.

Avgift vid tillfällig placering på fritidshem
För tillfällig fritidshemsplacering vid exempelvis skollov eller då arbetssökande
vårdnadshavare behöver barnomsorg för att exempelvis gå på anställningsintervju eller
träffa handläggare tas en avgift ut för de dagar barnet behöver fritidshemsplats.
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Avgiften är 50 kronor per bokad dag. Maximalt antal dagar som får utnyttjas är fem
dagar per månad. Är behovet mer än fem dagar per månad tas månadsavgift ut.
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Preliminär avgift som kontrolleras i efterhand
Hallstahammars kommun kontrollerar och jämför de inkomstuppgifter du lämnat till
kommunen mot den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Jämförelsen sker med två års
eftersläpning.
Därefter kan den avgift som betalats in justeras. Antingen genom krav på inbetalning av
det belopp som saknas (om uppgiven inkomst är lägre än taxerad) eller genom en
återbetalning (om uppgiven inkomst är högre än taxerad).
Belopp under 800 kronor krävs inte in av kommunen. Belopp under 800 kronor återbetalas heller inte.
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