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Exempel på taxeförändringar vid enhetstaxa i barnomsorgen 1
Familjer med vistelsetid över 35 timmar får ingen förändring av taxan.
Familj 1: Två heltidslöner, två förskolebarn, födda 2013 och 2017.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka:
Total inkomst: 47.000 kronor
Taxeändring: 95 kronor
Familj 2: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Taxeändring: 240 kronor
Familj 3: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2014.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Avgiftsfri placering
Familj 4: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 25 timmar/vecka
Total inkomst: 7.000 kronor
Taxeändring: 76 kronor
Familj 5: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Total inkomst: 11.000 kronor
Taxeändring: 22 kronor
Familj 6: En förälder. Studiemedel och bostadsbidrag. Två förskolebarn.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Avgiftsfri placering
Familj 7: En förälder. Föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016
Vistelsetid: 15 timmar/vecka
Total inkomst: 5000 kronor
Taxeändring: 30 kronor
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Möjliga frågor frågor från föräldrar
Varför kostar barnomsorgen så mycket?
Det man betalar i faktura är bara en liten del av vad en barnomsorgsplats kostar. En
förskoleplats kostar i genomsnitt ca 10.000 kronor/månad för att täcka alla kostnader, så
det är egentligen väldigt billigt med barnomsorg.
Vad går pengarna till?
Förskolan får ett bidrag för varje barn på ca 10.000 kronor per månad, där fakturaavgiften
är med att betala en liten del av detta bidrag. Dessa pengar ska bland annat täcka
kostnader för personalens löner, hyra av lokaler, mat och material.
Jag har bara 12000 kronor i månaden i lön och är ensamstående. Ska jag betala så
mycket för platsen?
Förskoleavgiften är baserad på hushållets beskattningsbara inkomst före skatt. De
beräkningar som gjorts i exemplen är baserat på maxbeloppet som 2018 motsvarade en
hushållsinkomst på 46.080 kronor före skatt. Om man tjänar mindre betalar man också
mindre. Om du har ett barn i förskola betalar du max 3% av din inkomst före skatt. Om du
har ett barn i förskola och hushållets inkomst är 12.000 kr/månad betalar du med andra ord
som mest 360 kronor för din plats. Om du idag har under 25 timmar så kommer
taxeändringen för dig bli 72 kronor per månad. (0,03x12000-0,024x12000)
Vad räknas som inkomst?
Alla inkomster och bidrag som är beskattningsbara räknas som inkomst, till exempel lön
och föräldrapenning. Detta ska anges före skatt (bruttoinkomst). Studielån, studiebidrag
m.m. är inte beskattat och räknas därför som noll.
Varför ska jag betala samma kostnad för mina 20 timmar/vecka som ett barn som
går 45 timmar/vecka.
I och med maxtaxereformen 2002 så blev barnomsorgsavgiften betydligt lägre än tidigare.
Många kommuner har sedan länge valt att ha en taxa. I Göteborgsregionen har 10 av 13
kommuner redan en taxa, och två kommuner har två taxegränser. Alingsås har varit
ensam i Göteborgsregionen om att ha tre taxenivåer.
Jag har bara 15 timmar för min 4-åring. Hur påverkar detta mig?
Från och med höstterminen det år ett barn fyller 3 år så har man alltid rätt till avgiftsfri
förskola på skolans terminstid, så kallad allmän förskola. Detta kommer inte att ändras. I
Alingsås kommun har man även rätt att välja allmän förskola med lov. Då har man rätt att
även lämna under skolans lov och betalar för tiden som lovet varar. De som valt att ha
allmän förskola med lov kommer att påverkas av taxeändringen, men endast under
lovtiden.
Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 så får man ett avdrag på 30,5% om
man har mer än 15 timmar/vecka. En förskoleplats för ett äldre barn kostar med andra ord
max 947 kronor2.
Läs mer om vad som gäller vid allmän förskola på vår hemsida:
https://www.alingsas.se/utbildning-barnomsorg/forskoleverksamhet/forskola/allman-forskolatre-till-femaringar
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Möjliga frågor från pedagoger, skolledare, media, etc.
Finns det inte risk att många barn går upp i tid när priset är samma oavsett
antal timmar?
Rätten till barnomsorg är tydligt reglerad i lagar och regler. Om en förälder arbetar
eller studerar så har man rätt till den tid som behövs för den
sysselsättningsgrad/studietakt man har, plus tid till och från förskolan, men inte mer. Enda
anledningen till att föräldrar skulle ha rätt att gå upp i tid i någon större omfattning är om
de skulle börja arbeta/studera mer, eller om en utredning visar att barnet behöver mer tid
på förskolan.
Vissa som i dagsläget ligger på gränsen mellan två taxenivåer kanske går upp lite i tid för
att inte behöva stressa, men detta borde vara marginellt.
1-2-åringar har även rätt till 15 timmar/vecka vid föräldrars arbetslöshet, eller
föräldraledighet för syskon. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har man alltid rätt
till allmän förskola 15 timmar/vecka, oavsett omständigheter.
Kommer taxeändringen påverka resurstilldelningen till verksamheterna?
Frågan om taxenivån och resurstilldelningen är två separata frågor. Det kan hända att
även modellen för resurstilldelning ses över, men det finns inget bestämt.
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