Avgifter för förskoleplats hos Kids Östersund
Nedan finner ni information om vilka avgifter och allmänna bestämmelser som gäller för er
förskoleplats.
Kids Östersund tillämpar Östersunds kommuns bestämmelser gällande maxtaxa. Du betalar en fast
månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte. Avgiften är relaterad till:





Omsorgsform (förskola)
avgiftsgrundande inkomster
antal barn i barnomsorg ("syskonrabatt")

Syskonrabatt
Syskonrabatt innebär att det barn som är yngst räknas som barn ett, näst yngsta barnet som barn två
och så vidare. Barn fyra och äldre är avgiftsfria. Denna rangordning gäller oberoende av om barnen
har plats på kommunens förskola/fritidshem eller hos en fristående utförare (exempelvis
föräldrakooperativ eller fritidshem på friskola).
Maxtaxa för barn i förskola:
Barn

Avgift

Barn 1*

3% av bruttoinkomst

Barn 2

2% av bruttoinkomst

Barn 3

1% av bruttoinkomst

Barn 4

Ingen avgift

Allmän förskola
Allmän förskola erbjuds till de barn som fyller tre år och gäller from höstterminen. Det finns två
alternativ när det gäller allmän förskola;
- Alt 1. Du kan välja att ha allmän förskola med reducerad avgift (se tabellen nedan)
- Alt 2. Du kan välja allmän förskola avgiftsfritt (begränsas till 15 tim/vecka och följer skolans
läsårstider, dvs barnet är ledig alla skollov). Detta alternativ måste du aktivt själv meddela förskolan
om du vill ha. Vill man kan man köpa till lov betala efter taxa, och behöver då anmäla detta i god tid
till förskolechefen (helst en månad innan kommande lov).

Maxtaxa för allmän förskola (3-5 åringar, reducerad avgift)
Barn

Avgift

Barn 1*

2% av bruttoinkomst

Barn 2

1% av bruttoinkomst

Barn 3

5/8 % av bruttoinkomst

Barn 4

Ingen avgift

För dagsaktuellt belopp för maxtaxan se Östersunds kommuns hemsida
(http://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/forskola/avgifter-och-regler.html)

Avgiftspliktiga personer
Avgiftspliktiga personer är gifta/sammanboende, ensamförälder och familjehemsföräldrar. Med hushåll
avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna, som utan att vara gifta med
varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.
Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är
folkbokförda på samma adress.
Då vårdnadshavare som inte sammanbor har gemensam vårdnad om barnet är den förälder hos vilken
barnet är folkbokförd avgiftspliktig.
I de fall barn har växelvis boende i Östersunds kommun kan, efter särskild anmälan, avgift debiteras
vårdnadshavarna var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive
vårdnadshavares hushåll.

Skyldighet att lämna uppgifter
De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra
förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast till avdelningen eller förskolechefen.
Blanketten finns tillgänglig vid anslagstavlan på respektive avd och på vår hemsida www.kidsostersund.se.
Östersunds kommun tillämpar sedan två år tillbaka avgiftskontroll, där inkomsten kollas mot skatteverket
och vad man betalt. Det görs 2 år i efterskott. Har man betalat för mkt återbetalas det och har man
betalat för lite så blir man skyldig. Denna rutin tillämpar inte Kids Östersund. Vår rutin är att det är
förälderns ansvar att inkomma med rätt inkomstuppgifter.
Lämnas inte uppgift in så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift
fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Avgiftsgrundande inkomst
Avgiften utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda procentsatser på de avgiftspliktigas
avgiftsgrundande inkomster upp till maxbelopp. Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig
inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat;







Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
Pension (ej barnpension)
Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
Dagpenning vid rep utbildning mm För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). I det fall inkomsten varierar månad för
månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

Debitering och betalning av avgift
Avgiften betalas månadsvis mot faktura under årets samtliga 12 månader och tas även ut under
inskolningstiden. Fakturan avser innevarande månad. Den månad placeringen påbörjas utgår avgift från
den dag som platsen är tillgänglig. Avgiften betalas senast den 30:e under löpande månad och eventuella
avvikelser justeras efterföljande månad. Du kan välja att få din faktura per post, e-post eller autogiro. Du
fyller alternativet du vill ha på inkomstblanketten. Vill du byta betalningsalternativ går det bra att maila
förskolechef: marie.lindh@kidsostersund.se

