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TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH 706-1
FRITIDSHEM I NYNÄSHAMNS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25--26, § 118
Ändrad av kommunfullmäktige 2002-12-12, § 212, 2003-05-07, § 70,
2003-10-08, § 123

1. Allmänna bestämmelser

1.1 För barn inskrivna i förskoleverksamhet eller fritidshem skall avgift erläggas i
enlighet med denna taxa.

1.2 I denna taxa menas med

Förskoleverksamhet av Barn- och utbildningsnämnden anordnad verksamhet i
form av förskola och familjedaghem, för barn som inte
går i skola.

Fritidshem av Barn- och utbildningsnämnden anordnad verksamhet i
form av fritidshem, för barn som går i skolan.

Vistelsetid den tid barn vistas inom förskola eller fritidshem.

2. Avgiftens storlek

2.1 Avgiften för förskoleverksamhet beräknas på följande sätt:

Barn 1 3 procent av hushållets avgifts-
grundande inkomst per månad

Dock högst 1 260 kr/mån

Barn 2 2 procent av hushållets avgifts-
grundande inkomst per månad

Dock högst 840 kr/mån

Barn 3 1 procent av hushållets avgifts-
grundande inkomst per månad

Dock högst 420 kr/mån

Barn 4 Ingen avgift

2.2. Avgiften för fritidshem beräknas på följande sätt:

Barn 1 2 procent av hushållets avgifts-
grundande inkomst per månad

Dock högst 840 kr/mån

Barn 2 1 procent av hushållets avgifts-
grundande inkomst per månad

Dock högst 420 kr/mån

Barn 3 1 procent av hushållets avgifts-
grundande inkomst per månad

Dock högst 420 kr/mån

Barn 4 Ingen avgift
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2.3 Den högsta avgiften, i den för barnet aktuella verksamhetsformen, ska betalas för
det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften, i den för barnet aktuella
verksamhetsformen, ska betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet
betalas ingen avgift.

2.4 För barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga och som enligt 6 a och b §
skollagen har rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan, uttages avgift enligt punkt 2.1.

2.5 För barn i förskola enligt 2:a kap. 8 a § skollagen uttages ingen avgift. För förskole-
verksamhet därutöver uttages avgift enligt punkt 2.1, reducerad med 25 procent
under Nynäshamns kommuns grundskolas läsår.

2.6 För barn i åldern 1-5 år med beslut om stöd enligt 9 § skollagen uttages ingen avgift
för deltagande i verksamhet upp till 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.
För förskoleverksamhet därutöver uttages avgift enligt punkt 2.1, reducerad med 25
procent under beslutad stödperiod.

2.7 Inskrivna barn definieras avgiftsmässigt enligt punkt 2.3, oavsett om barnet/barnen är
inskrivna i kommunal eller enskild förskola.

2.8 Vid övergången från plats i förskoleverksamhet till plats i fritidshem förändras
avgiften fr o m skolstart.

2.9 Om plats inte kan tillhandahållas till inskrivet barn, ska månadsavgiften reduceras
med en dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar.

2.10 Tillfällig reducering av månadsavgiften kan ske för barn som är frånvarande p g a
sjukdom. Om föräldrarna har nyttjat samtliga dagar med tillfällig föräldrapenning
och kan uppvisa läkarintyg rörande barnets sjukdom, ska reducering ske med en
dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar.

2.11 Om särskilda skäl föreligger, får Barn- och utbildningsnämnden besluta om
nedsättning av månadsavgiften i enskilda fall.

3. Hushåll

3.1 Med hushåll avses i punkterna 2.1 och 2.2 både ensamstående och makar.

Med makar ska jämställas man och kvinna som, utan att vara gifta med varandra
lever tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Med makar ska också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt
förhållande och är folkbokförda på samma adress.
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4. Avgiftsgrundande inkomst

4.1 Med avgiftsgrundande inkomst i punkterna 2.1 och 2.2 avses lön före skatt och andra
skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under aktuellt kalenderår.

5. Betalningsskyldighet

5.1 Avgift för inskrivet barn betalas till Nynäshamns kommun av vårdnadshavare, hos
vilket barnet är folkbokfört.

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda,
kan vårdnadshavare – gemensamt - begära delad plats för barnet. I dessa fall baseras
avgiften på respektive hushålls inkomster och var och en av vårdnadshavarna
ansvarar för sin avgift.

5.2 Är inskrivet barn placerat i familjehem betalas avgiften av familjehemsföräldrarna.

5.3 Vårdnadshavare ska lämna inkomstuppgift till Nynäshamns kommun i samband med
att plats erhålles och vid förändringar av inkomst. Inkomstförändringar anmäls
skriftligt på särskild blankett och sändes eller överlämnas till kommunen, enligt
anvisningar på blanketten.

5.4 Om inkomstuppgift ej lämnas vid anmodan, debiteras vårdnadshavare maximal
avgift. Om inkomstuppgift lämnas vid ett senare tillfälle än vad som anmodats,
justeras avgiften påföljande månad.

5.5 I del fall avgiften är grundad på fel uppgiven inkomst, äger Barn- och utbildnings-
förvaltningen rätt att justera och debitera avgiften retroaktivt.

6. Betalningsvillkor

6.1 Avgiften är en månadsavgift och ska betalas tolv månader per år, senast den sista
dagen i den månad avgiften avser.

6.2 Avgift uttages från och med första inskolningsdagen och så länge plats står till
förfogande för inskrivet barn, således även vid sjukdom, ledigheter, uppsägningstid
och vid personalens planeringsdagar.

6.3 Avgift för påminnelse vid sen betalning uttages med det belopp, som utgör högsta
ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt första punkten i förordning
(1981:1057) om ersättning för inkassokostnader.

6.4 Vid betalning efter förfallodag uttages dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635).

6.5 Avgift för upprättande av amorteringsplan uttages med det belopp, som utgör högsta
ersättning för upprättande av amorteringsplan enligt tredje punkten i förordning
(1981:1057) om ersättning för inkassokostnader.
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6.6 Om avgift enligt denna taxa inte betalas får Barn- och utbildningsnämnden besluta att
avstänga barn, från fortsatt förskoleverksamhet eller fritidshem, om inte barnet är i
sådant behov av omsorg att det inte lagligen kan avstängas.

7. Uppsägning av plats

7.1 Uppsägning av plats ska ske skriftligt på särskild blankett och sändas eller
överlämnas till kommunen, enligt anvisningar på blanketten.

7.2 Uppsägningstid för plats i förskoleverksamhet eller fritidshem är 60 kalenderdagar
från och med det datum uppsägningen inkommit till kommunen.

7.3 Om vårdnadshavare ej säger upp platsen inom föreskriven tid, tas gällande avgift ut
under påföljande 60 kalenderdagar från det uppsägningen har inkommit till
kommunen eller från det datum barnet har slutat utan föregående uppsägning.

8. Enskilt drivna verksamheter

8.1 Denna taxa gäller även för enskilt driven förskoleverksamhet och fritidshem, med
undantag i nedanstående punkter:

5.1 – 5.5 Nynäshamns kommun respektive Barn- och utbildningsförvaltningen
ska bytas mot namnet på den enskilt drivna verksamheten.

6.1 Det medges rätt att ändra betalningsdag.

6.3 – 6.5 Dessa får tillämpas frivilligt.

7.1 – 7.3 Dessa får tillämpas frivilligt.


