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Regler för taxa och avgift 

Förskola, familjedaghem, fritidshem och 

fritidsklubb 

Fastställda i kommunfullmäktige 23 april 2020 §72. 

Gäller från och med 1 augusti 2020. 
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Inledning 

Reglerna för taxa och avgift reglerar Härryda kommuns taxor och avgifter för 

förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Reglerna är framtagna i 

enlighet med skollagen (2010:800). Taxorna för förskola, familjedaghem och 

fritidshem är även framtagna i enlighet med förordningen om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (2001:160). 

Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om maxtaxa. 
 

Avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem 

Avgiftens storlek bestäms utifrån den sammanlagda inkomsten för ett hushåll. 

Hushållets sammanlagda avgifter påverkas också av antalet barn som hushållet 

har inskrivna på kommunala eller fristående förskolor, familjedaghem eller 

fritidshem belägna i Härryda kommun. Avgiften beräknas i procent på hushållets 

avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet 

är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den maximala 

avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. Avgiften betalas 12 månader om året 

oavsett i vilken omfattning barnet är närvarande i verksamheten. 

För barn som byter verksamhet från förskola eller familjedaghem till fritidshem 

övergår avgiften till fritidshemstaxa från och med 1 augusti. 

Taxor för förskola och familjedaghem 

För förskola och familjedaghem finns det tre olika taxor. Avgiften beräknas i 

procent på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett 

maxbelopp. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför 

även att den maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. Från och med 

höstterminen ett barn fyller tre år är platsen avgiftsfri om barnet endast nyttjar 

rätten till allmän förskola (525 timmar om året, det vill säga 15 timmar i veckan, 

dock inte under skollov). 

Taxa 1 (barn 1-2 år): Till och med höstterminen ett barn fyller tre år utgår full 

avgift för ett barns plats oavsett i vilken omfattning barnet är i verksamheten. 

Taxa 2 (barn 3-5 år, mer än 15 timmar i veckan): Från och med höstterminen det 

år ett barn fyller tre år reduceras avgiften med 16,8 procent. Reduktionen 

motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan. 

Taxa 3 (barn 3-5 år, 15 timmar i veckan inklusive skollov): Från och med 

höstterminen ett barn fyller tre år debiteras en avgift motsvarande 3 månader för 

barn som är på förskola eller familjedaghem 15 timmar i veckan även under 

skollov. Avgiften delas upp och debiteras under 12 månader per år. 

Allmän förskola: Från och med höstterminen ett barn fyller tre år är platsen 

avgiftsfri om barnet endast nyttjar rätten till allmän förskola (525 timmar om året, 

det vill säga 15 timmar i veckan, dock inte under skollov). 
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Taxa för fritidshem 

För fritidshem finns endast en taxa oavsett hur gammal barnet är eller i vilken 

omfattning barnet använder sin fritidshemsplats. Avgiften beräknas i procent på 

hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. 

Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den 

maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. 

Hushåll 

Med hushåll menas de som är folkbokförda i samma bostad. Den/de vuxna i 

hushållet kan vara ensamstående, gifta eller sambor. Avgiften baseras på den 

sammanlagda inkomsten för de vuxna i hushållet oavsett om de har gemensamma 

barn eller inte. 

Syskon och syskonrabatt 

Med syskon menas de barn som är folkbokförda i samma bostad. Barnen behöver 

inte ha samma vårdnadshavare eller föräldrar för att anses vara syskon. De som 

bor i bostaden måste dock leva tillsammans som en familj. Om flera familjer bor i 

samma bostad räknas barnen i de olika familjerna inte som syskon. 

Om det finns flera barn i hushållet som har plats på kommunala eller fristående 

förskolor, familjedaghem eller fritidshem belägna i kommunen tillämpas 

syskonrabatt i enlighet med förordningen om maxtaxa. Om det finns två eller flera 

barn i hushållet som har en placering debiteras högsta avgiften för det yngsta 

barnet. För äldre syskon debiteras rabatterad syskonavgift. Från och med det 

fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Delad avgift 

Om barnet/barnen har två vårdnadshavare som inte bor tillsammans kan 

vårdnadshavarna ansöka om delad avgift. Båda vårdnadshavarna betalar då varsin 

del av avgiften. Varje vårdnadshavares del av avgiften baseras på den 

sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Den sammanlagda 

avgiften som vårdnadshavarna betalar tillsammans får dock inte överstiga den 

maximala avgiften för en plats. 

Det räcker med att en av vårdnadshavarna gör en ansökan för att avgiften ska 

delas. Det krävs dock att båda vårdnadshavarna har behov av platsen på för att 

avgiften ska delas. Om endast en vårdnadshavare har behov av platsen ska den 

vårdnadshavaren betala hela avgiften. 

Inkomstuppgift 

Ett barns vårdnadshavare är skyldig att lämna in aktuella uppgifter om hushållets 

inkomst. Om hushållets inkomst förändras ska de registrerade inkomstuppgifterna 

uppdateras. Härryda kommun kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter med 

arbetsgivare, skattemyndighet, försäkringskassa samt övriga eventuella 

bidragsgivare. Om felaktiga inkomstuppgifter lämnats in kan fakturamottagaren 

bli återbetalningsskyldig. Då inkomstuppgifter inte lämnats in betalas den högsta 

avgiften. 
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Avgiftsgrundande inkomst 

Avgiften för plats på förskola, familjedaghem och fritidshem baseras på hushållets 

samlade bruttoinkomst per månad samt överskott från näringsverksamhet. Till 

samlad bruttoinkomst räknas: 
 

• Bruttolön och andra skattepliktiga inkomster/ersättningar 

• Pension (ej barnpension), 

• Livränta (ej skattefri del) 

• Föräldrapenning 

• Sjukpenning 

• Vårdbidrag (ej skattefri del) 

• Sjukersättning/aktivitetsersättning 

• Arbetslöshetsersättning (a-kassa) 

• Aktivitetsstöd 

• Familjehemsföräldrars arvodesersättning 

• Familjebidrag i form av familjepenning och/eller dagpenning vid 

repetitionsutbildning för värnpliktiga. 
 

För barn som är placerade i familjehem baseras avgiften på 

familjehemsföräldrarnas inkomster. 

Debitering 

Avgiften betalas för innevarande månad under 12 månader om året oavsett i 

vilken utsträckning barnet är närvarande i verksamheten. Avgiften räknas från 

första dagen ett barn har en placering, det vill säga även under eventuell 

inskolningstid. 

Härryda kommun kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter som ligger till 

grund för avgiften. Om felaktiga inkomstuppgifter lämnats in kan 

fakturamottagaren bli återbetalningsskyldig. Då inkomstuppgifter inte lämnats in 

betalas den högsta avgiften. 

Avdrag och avgiftsreducering 

För barn som har plats i förskola och är i behov av särskilt stöd i enlighet med 8 

kap. 7 § skollagen debiteras ingen avgift om vistelsetiden är upp till 15 timmar per 

vecka. Avgift debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka 

eller 525 timmar per år. Då reduceras avgiften med 16,8 procent. 

För barn som har en fritidshemsplats och tillhör LSS personkrets debiteras ingen 

avgift från och med höstterminen det år barnet fyller 13 år. 

Om Härryda kommun oplanerat stänger verksamheten under minst en dag och inte 

kan erbjuda alternativ placering för barnet/barnen kan avgiften reduceras med 

1/30. Vid planerade stängningsdagar görs ingen avgiftsreducering. 

Avdrag på avgiften görs inte när vårdnadshavarna frivilligt hållit borta barnet från 

verksamheten exempelvis vid semester. 

Avdrag på avgiften kan göras om ett barn har sammanhängande frånvaro på grund 

av sjukdom i minst 30 dagar. Barnets sjukdom ska då styrkas med läkarintyg. 
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Uppsägning av plats 

Uppsägning av plats görs via Härryda kommuns e-tjänster eller skriftligen. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om 

platsen nyttjas eller inte. 

Om barnets vårdnadshavare inte betalar avgiften för förskola, familjedaghem eller 

fritidshem kan Härryda kommun säga upp barnets plats. Härryda kommun får 

göra ett varsel om uppsägning av plats efter två obetalda fakturor. Om skulden 

inte betalas inom den tid som framgår av varslet, har kommunen rätt att säga upp 

platsen. Om barnets plats sägs upp på grund av obetald faktura får barnets 

vårdnadshavare göra en ny ansökan om plats. Barnet kan dock inte få en ny plats 

före skulden från tidigare avgifter är betald. 
 

Avgift för fritidsklubb 

Avgiften för fritidsklubb är en fast terminsavgift som delas upp och betalas under 

sex månader per termin. För fritidsklubb finns två olika taxor beroende på om 

eleven går på fritidsklubb endast på skoldagar eller skoldagar och lov. 

Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om maxtaxa. 

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar 

Fast terminsavgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut. 

Avgiften inkluderar mellanmål. 

Taxa: 1000 kr per termin 

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar samt lovdagar 

Fast avgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut samt på 

lovdagar. Avgiften inkluderar mellanmål. På lovdagar inkluderar avgiften även 

lunch. 

Taxa: 1900 kr per termin 

Debitering 

Avgiften för fritidsklubb är en fast terminsavgift. Avgiften har dock delats upp 

och debiteras en gång i månaden under sex månader per termin. 

För elever som börjar på fritidsklubben efter den 30 september på höstterminen 

eller efter den 31 mars på vårterminen debiteras en halv terminsavgift. För elever 

som börjar på fritidsklubben innan något av dessa datum debiteras en hel avgift 

för aktuell termin. 

Om barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans kan vårdnadshavarna delas på 

avgiften. Vårdnadshavarna betalar då halva avgiften var. Det räcker med att en 

vårdnadshavare ansöker om delad avgift för att avgiften ska delas. 

Uppsägning av plats 

Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster eller skriftligen. 

Vid uppsägning och avslutad placering senast den 30 september på höstterminen 

eller senast den 31 mars på vårterminen debiteras halv terminsavgift. Om 

uppsägningen görs senare under terminen betalas hela terminsavgiften. Vid 



 Page 6 of 6 

uppsägning och avslutad placering senast den 31 december inför kommande 

vårtermin eller senast den 30 juni inför kommande hösttermin debiteras ingen 

terminsavgift för kommande termin. 

Om en elevs vårdnadshavare inte betalar avgiften kan Härryda kommun säga upp 

elevens plats på fritidsklubb. Härryda kommun får göra ett varsel om uppsägning 

av plats efter två obetalda fakturor. Om skulden inte betalas inom den tid som 

framgår av varslet, har kommunen rätt att säga upp platsen. Om barnets plats sägs 

upp på grund av obetald faktura får barnets vårdnadshavare gör en ny ansökan om 

plats. Barnet kan dock inte få en ny plats före skulden från tidigare avgifter är 

betald. 


