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Barnomsorgstaxa

Eda kommuns taxa är en enhetstaxa innebärande att föräldrarna betalar en 
avgift baserad på inkomst. Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll 
ligger till grund för avgiftssättningen. Så snart inkomstförändringar sker ska 
detta anmälas till barnomsorgen. Lämnade uppgifter kan komma att 
kontrolleras hos arbetsgivaren. Avgiften påverkas inte av hur många timmar 
barnomsorgen ska utnyttjas, utan är densamma oavsett om det handlar om 
15 eller 45 timmar per vecka.

Inkomsttaket i maxtaxan är 47 490:-/månad. Inkomstuppgift ska lämnas 
även om inkomsten överstiger maxtaket 47 490:-/månad. Hushåll med lägre 
inkomst får lägre taxa.

Om inte begärd inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgift.

Som hushåll räknas:

- ensamstående
- makar
- sammanboende som har eller haft gemensamma barn eller är folkbokförda 
på samma adress
- personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är 
folkbokförda på samma adress

Högsta avgift i förskoleverksamhet (barn 1-5 år)
Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1425: -/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 950: -/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 475: -/månad
Barn 4: Ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnsomsorgen (barn 6-12 år)
Byte till denna taxa sker 1 september det år barnet börjar
förskoleklass.

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 950: -/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 475: -/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 475: -/månad
Barn 4: Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet
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Barnomsorgsavgift

• Plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, alltså 
även under lov, semester och annan ledighet. Plats kan inte sägas upp under 
sommarmånaderna om behov av barnomsorg åter finns efter 
sommarperioden.

• Uttages från den första inskolningsdagen, 12 månader per år och betalas 
för innevarande månad.

• För barn i behov av särskilt stöd, som anvisas plats enligt Skollagen kap 
2A § 9, tas avgift ut endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar 
per vecka.

• Skollovstillsyn erbjuds till en kostnad av 40: -/dag.

• Avgift uttages under uppsägningstiden oavsett om barnet utnyttjar sin plats 
eller inte.

• Du förlorar din plats i barnomsorgen/skolbarnsomsorgen om du inte 
betalar avgiften.

• Föräldrar som efter en separation har gemensam vårdnad om barnet kan få 
separata fakturor baserade på respektives hushållsinkomst, genom att skicka 
in ett eget brev om detta till barnomsorgen.

• I övrigt följer Eda kommun Svenska Kommunförbundets skrift ”Lagens
ramar kring barnomsorgsavgifter”.

• Från 1 januari 2011 måste föräldrar själva köpa och ta med blöjor till sina 
barn.

Allmän förskola
Skollagen föreskriver att alla barn ska, från höstterminen det år barnet fyller 
tre år, erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, det man i dagligt 
tal benämner ”allmän förskola”. Barnomsorgsavgiften får då bara avse den 
del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året. 

I Eda kommun gäller följande regler för barnomsorgsavgiften, för barn 
mellan tre och fem år:

• Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet 
fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per skolår, 
det vill säga under terminstid, och är avgiftsfri. 

• Förskolechef och personal på förskolan tar ställning till hur den 
allmänna förskolan skall organiseras tids- och resursmässigt. Lokala 
skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka 
förekommer. 
 

Barnomsorgstaxa 2019



Eda kommun
Sida

6(6)

• Reduceringen gäller fram till 31 juli det år barnet fyller sex år och 
ska börja förskoleklass och då eventuellt behöver tillsyn vid 
fritidshem. 

• Läsårstider styr vistelsen i allmän förskola. Inför det nya läsåret 
informerar barnomsorgsassistenten vårdnadshavarna om skillnaden 
mellan allmän förskola och ordinarie placering. Vårdnadshavarna 
väljer då om barnet ska vara ett allmän- förskola-barn eller ha en 
ordinarie placering med avgift. Val av allmän förskola görs på 
särskild blankett. Vid höstterminens start går personalen i förskolan 
och familjedaghemmen igenom kommande läsårs tider med varje 
barns vårdnadshavare. Det är viktigt att personalen här är tydlig med 
vilken dag vårterminen slutar och att man sedan inte har tillgång till 
en förskoleplats förrän nästa läsår börjar.

• De som väljer ordinarie placering, kommer att debiteras enligt Eda 
kommuns maxtaxemodell, men har barnet fyllt tre år, reduceras 
avgiften med 28%

• Avgiftsreduceringen gäller även för barn i familjedaghem.

Barn 3-5 år till föräldralediga och arbetssökande
Barn 3-5 år till föräldralediga och arbetssökande erbjuds 15 timmar i veckan 
fördelade på fem timmar, tre dagar i veckan, veckodagar och klockslag kan 
variera utifrån förskolans förutsättningar. Det innebär att barnet går även på 
lovdagar och inte följer grundskolans läsårstider, det vill säga barnet är inte 
placerat i allmän förskola utan har en ordinarie placering och ska debiteras 
en avgift med avgiftsreducering på 28%.

Avgiftsgrundande inkomst
Som inkomster räknas (de inkomster som man måste ta med på 
deklarationen)

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning.
• Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
• Pension (ej barnpension)
• Livränta (vissa undantag finns)
• Föräldrapenning
• Vårdbidrag för barn (arvodesdel)
• Sjukbidrag
• Sjukpenning
• Arbetslöshetsersättning
• Kontant arbetsmarknadsstöd
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Familjebidrag i form av familjepenning
• Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
• Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet
• För föräldrar med varierande inkomst bestäms avgiften utifrån en beräknad 
genomsnittlig årsinkomst.
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