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 Datum  

 2016-11-21  

 

 

 

 

Beslutshistorik 

Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-21, § 86 

 

Ändring av kommunfullmäktige 

2001-11-19, § 181 (införande av maxtaxa) 

2003-02-24, § 91 

2004-02-16, § 20 

2004-05-17, § 74 

2004-11-15, § 164 

2005-02-28, § 32 

2005-12-19, § 220 

2008-11-17, § 197 

2012-08-20, § 189 

2013-06-17, § 113 (nya taxor och avgifter gäller från 2013-08-01) 

2015-11-16, § 243 

2016-11-21, § 168 

 

Ändring av bildningsnämnden 

2013-04-09, § 44 
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Avgifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Avgifter och inkomster  

Avgiften beror på hur stora inkomster du har. Den grundar sig på den sammanlagda 

bruttoinkomsten (före avdrag och före skatt), för platsinnehavarens hushåll. 

Maxtaxa gäller för förskola, pedagogiska omsorg samt fritidshem. Läs mer under 

rubriken Avgiftsgrundande inkomst. 

 

Med hushåll menas: 

 ensamstående. 

 gifta, sambor eller motsvarande som lever tillsammans och har gemensamt 

barn eller är folkbokförda på samma adress. 

 makar/sambor där barnet är biologiskt barn till endast en av 

makarna/samborna.  

 

Delad faktura 

Båda föräldrarna ska ansöka om varsin plats för barnet när: 

 föräldrarna bor på skilda håll i Katrineholms kommun 

 föräldrarna har gemensam vårdnad  

 barnet bor växelvis hos föräldrarna 

 båda föräldrarna har behov av plats för barnet 

 

Båda föräldrarna blir då platsinnehavare för den del av barnets plats som de 

abonnerar på. De får därmed varsin räkning. 

 

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares 

hushåll. Detta innebär två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda 

avgifterna får dock inte bli större än avgiften för en plats. 

 

Vart skickas räkningen? 

Räkningen skickas till platsinnehavaren. 

 

Vem är platsinnehavare? 

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om plats. Om båda vårdnadshavarna 

bor tillsammans, blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften. 

 

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll med barnet 

växelvis bonde och båda har behov av omsorg ska båda vara platsinnehavare. 

 

Båda vårdnadshavarna ska skriva under ansökan oavsett om de bor tillsammans 

eller inte.   
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Betalning av avgift 

En plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg betraktas som ett 

abonnemang. Därför tas en avgift ut 12 månader om året, inklusive 

inskolningstiden.  

Det innebär att kommunen tar ut en avgift även om platsen under en tid inte 

utnyttjas. 
 

Räkningen skickas ut omkring den 15 i varje månad. Sista betalningsdag är alltid 

den sista i månaden. Räkningen gäller innevarande månad, det vill säga, den månad 

räkningen skickas ut. 

Hushållets avgift täcker ungefär sju procent av kommunens kostnad för platsen. 

 

Minskad avgift 

Om ditt barn blivit långvarigt sjuk, kan du få minskad avgift när du utnyttjat alla 

dagar för tillfällig vård av barn.  

 

För att få minskad avgift, ska du lämna in en ansökan till förskolechef/rektor. Du 

ska även bifoga läkarintyg. 

 

Du kan inte få minskad avgift på grund av semester, annan ledighet eller för de 

återkommande kompetensutvecklingsdagarna. 

 

Platsen återkallas 

Kommunen kan återkalla tilldelad plats inom förskola, fritidshem eller 

pedagogisk omsorg. Det sker genom uppsägning minst en månad i förväg. 

 

Barn kan mista sin plats i följande fall: 

 avgiften har inte betalts enligt överenskommelse med kommunen 

 platsen nyttjas inte på det sätt som överenskommits med kommunen 

 

Ditt barn kan komma att stängas av från sin plats om avgiften, trots påminnelse, 

inte betalas. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två 

obetalda räkningar har kommunen rätt att stänga av platsinnehavaren från rätten 

till plats i förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem.  

Om du har en skuld för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg får du inte 

en ny plats innan skulden är betald, eller när det finns en godkänd 

avbetalningsplan som du följer.  

 

Avgiftsgrundande inkomst 

Den samlade bruttoinkomsten (före avdrag och före skatt) för platsinnehavarens 

hushåll ligger till grund för avgiften och anmäls via den e-tjänst som nås via 

kommunens webbplats www.katrineholm.se eller via www.larknuten.se. 

http://www.katrineholm.se/
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Du kan läsa mer om vilka ersättningar och bidrag du ska ta med på sidan två av 

blanketten ”Inkomstförfrågan” eller på www.katrineholm.se. 

 

Om ingen inkomstuppgift lämnas tas högsta avgift ut. Bildningsförvaltningen 

genomför regelbundet inkomstkontroll. Vid inkomstkontroll måste samtliga 

platsinnehavare meddela sin inkomst även om den inte förändrats. Detta gäller 

även platsinnehavare som saknar inkomst.  

  

http://www.katrineholm.se/
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Taxor och tabeller  

I Katrineholms kommun tillämpas maxtaxa, som regeringen fastställt. Avgiften 

grundar sig på den sammanlagda bruttoinkomsten för platsinnehavarens hushåll. 

Hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst justeras årligen och finns på 

www.skolverket.se under avgiftsnivåer för maxtaxa. Avgiften tas ut under 12 

månader om året. 

 

 I förskola/pedagogisk omsorg betalas samma avgift oavsett antalet timmar. 

Från höstterminens start reduceras förskoleavgiften med 30 procent av 

hushållets heltidsavgift för barn från tre års ålder. 

 I fritidshem betalas samma avgift oavsett antalet timmar.  

 För lovplats betalas en terminstaxa. 

 

I en familj med flera barn som har plats inom våra verksamheter betalas en avgift 

endast för barn ett, två och tre. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet 

(”barn 1”). Lovplats omfattas inte av syskonrabatten. 

 
Förskola och pedagogisk omsorg 

Avgiftsnivå 1 

Vänder sig till 

 Barn fr.o.m. 1 år till höstterminen det år barnet fyller 3 år 
 

 
Avgiftsnivå 1 

 

Barn 1 (det yngsta barnet) 3 % av bruttoinkomsten 

Barn 2 2 % av bruttoinkomsten 

Barn 3 1 % av bruttoinkomsten 

Barn 4 Ingen avgift 

 
  

http://www.skolverket.se/
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Avgiftsnivå 2 

Vänder sig till 

 Barn som, fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år fram till övergång till 

fritidshem, har behov av förskola utöver avgiftsfri förskola 

 Barn i behov av särskilt stöd som har behov av förskola överstigande 15 

timmar per vecka 

 
 
 

Barn 1 (det yngsta barnet) 2,43 % av bruttoinkomsten 

Barn 2 1,5 % av bruttoinkomsten 

Barn 3 0,75 % av bruttoinkomsten 

Barn 4 Ingen avgift 

 
Avgiftsfri förskola 

Barn har rätt till avgiftsfri förskola fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år. 

Avgiftsfri förskola innebär rätt till 525 timmar per år i förskola. Timmarna ska 

fördelas under terminstid med 15 timmar per vecka. I tabellen ”Avgiftsnivå 2” är 

reduceringen för avgiftsfri förskola redan gjord. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Barn i behov av särskilt stöd har, under terminstid, rätt till kostnadsfri förskola 

upp till 15 timmar per vecka. 
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Fritidshem 

Vänder sig till: 

 barn i behov av plats från och med förskoleklass till och med vårterminen 

det år barnet fyller 13 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovplats 

Vänder sig till: 

 elev som endast har behov av fritidshemsplats på lov och 

kompetensutvecklingsdagar 

 

Anmälan görs till respektive områdesexpedition/kontaktperson på blanketten 

”Ansökan om lovplats” som finns på fritidshemmet och hos kontaktpersonen 

eller på kommunens webbplats www.katrineholm.se.  

 

Avgiften för höstterminen betalas i november och för vårterminen i maj.  

Barn med lovplats får inte syskonrabatt. 

 

Höstterminen inklusive jullovet 
1 200 

kronor 

Vårterminen inklusive sommarlovet 
1 400 

kronor 

_________________ 

 

 
 

 

  

Barn 1 (det yngsta barnet) 2 % av bruttoinkomsten 

Barn 2 1 % av bruttoinkomsten 

Barn 3 1 % av bruttoinkomsten 

Barn 4 Ingen avgift 

http://www.katrineholm.se/

