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Taxa och tillämpningsregler för förskola och fritidshem 
i Ånge kommun 

Verksamhet som omfattas 

Tillämpningsreglerna avser förskoleverksamhet och fritidshem. 
Förskoleverksamheten omfattar de barn som har fyllt ett år och de yngre 
barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. Fritidshem omfattar barn i 
förskoleklass samt grundskola eller motsvarande skolform t o m tolv års 
ålder. Ansökan till förskola och fritidshem görs på barnomsorgswebben som 
finns under fliken Utbildning och förskola på Ånge kommuns hemsida 
www.ange.se  

Platsinnehavare (vårdnadshavare/familjehemsföräldrar)  

Barn som är bosatta i Sverige och som stadigvarande vistas i kommunen 
erbjuds förskoleverksamhet och fritidshem. Det är vårdnadshavaren/na som 
skriftligen anmäler barnets behov av plats. I de fall vårdnadshavarna har 
gemensam vårdnad/växelvis boende för barnet ska de ansöka om plats var 
för sig. För barn som är placerade i familjehem blir familjehemsföräldrarna 
och inte vårdnadshavarna platsinnehavare. 

Avgiftspliktiga 

Platsinnehavaren/na är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för ensamstående 
platsinnehavare, gifta/sammanboende platsinnehavare och 
familjehemsföräldrar. 

Underlag för avgift 

Förordning om maxtaxa ( 2001:160 ) anges att utgångspunkt för 
avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med 
hushåll avses ensamstående och makar/sambo folkbokförda på samma 
adress. För gifta/sammanboende med såväl gemensamma som inte 
gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. 
Vid gemensam vårdnad/växelvis boende debiteras en avgift som bygger på 
respektive hushålls bruttoinkomst och behov av barnomsorg. Avgiften 
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överstiger sammanlagt inte taket för maxtaxan. För familjehemsplacerade 
barn utgör familjehemsföräldrarnas bruttoinkomst inklusive arvodesdelen 
grunden för avgiften. 

Skyldighet att lämna inkomstuppgift 

Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och 
eventuell make/sambo. Platsinnehavare är skyldig att lämna ny uppgift så 
snart inkomständring sker. Kontroll av lämnade uppgifter kan göras hos 
Skatteverket. Generell inkomstförfrågan görs en gång per år till samtliga 
platsinnehavare. Om platsinnehavare ej lämnar inkomstuppgift kan 
kommunen sätta avgift efter skälighetsbedömning. Avgiften justeras 
retroaktivt enligt taxan när inkomstuppgift inkommer. Inkomstuppgift 
lämnas via barnomsorgswebben på Ånge kommuns hemsidan www.ange.se  

Avgiftsgrundande inkomst 

Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för 
avgiftssättningen. I förordningen anges att med avgiftsgrundande inkomst 
avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst 
samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 
( 1999:1229 )  
Ersättningar och bidrag som inräknas:  
- Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning  
- Familjehemsföräldrars arvodesersättning  
- Pension ( ej barnpension )  
- Livränta ( vissa undantag finns )  
- Föräldrapenning  
- Vårdbidrag, arvodesdel  
- Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning  
- Familjebidrag  
- Arbetslöshetsersättning  
- Övriga ersättningar från arbetsförmedlingen  
- Överskott i näringsverksamhet 

Debitering av avgifter 

Avgift uttages per månad, 12 månader per år, oavsett förälders semester eller 
annan ledighet. Betalning sker i efterskott. Platsinnehavare/na ansvarar för 
att inbetalning av avgiftsbeloppet sker. Om det finns två platsinnehavare och 
de bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att 
betalning av hela beloppet sker. Om det finns två platsinnehavare och de ej 
bor gemensamt debiteras de var för sig. De sammanlagda avgifterna får ej 
överstiga avgiften för en plats. 
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Placeringens omfattning 

Enligt lagstiftningen ska kommunen erbjuda barnomsorg till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier. Kommunen är inte skyldig att erbjuda 
barnomsorg under längre tid än föräldrarnas arbetstid/studietid plus restid. 

Arbetssökande och föräldralediga 1-3 år 

Barn till arbetssökande föräldrar, samt barn till föräldralediga med yngre 
syskon, har rätt till förskoleplats 15 timmar/vecka. Föräldrar kan i samråd 
med rektor komma överens om andra tider om verksamheten tillåter. Avgift 
tas ut enligt taxan. 

Allmän förskola 3-5 år 

Alla barn erbjuds att delta i avgiftsfri förskoleverksamhet, minst 525 timmar 
om året, från och med höstterminen det år de fyller tre år. Omfattningen av 
den avgiftsfria delen är 20 timmar/vecka under skolans terminer. Allmän 
förskola erbjuds ej under jul- och sommarlovet. 

Schema 

Grundschema (baserat på arbetstid/studietid samt restid) inlämnas när plats 
erhålles. Schema för arbetssökande, föräldralediga med yngre syskon samt 
för allmän förskola utformas i samråd med förskolans personal. 
Schemaändring anmäls via barnomsorgswebben på Ånge kommuns hemsida 
www.ange.se, senast 14 dagar innan schemat ska träda i kraft. 

Uppsägning av plats 

Uppsägningstiden är tre månader, avgift uttages under uppsägningstiden. 
(Avgift uttages även om nytt barn placeras.) Uppsägning lämnas in via 
barnomsorgswebben på Ånge kommuns hemsida www.ange.se  

Avstängning 

Vid utebliven betalning kan avstängning från barnomsorgsplats ske. Betalas 
ej barnomsorgsräkning efter påminnelse, lämnas kravet vidare påföljande 
månad för inkasso. Efter tre obetalda räkningar mists barnomsorgsplats vid 
nästkommande månadsskifte, om föräldrar ej förbinder sig att regelbundet 
avbetala skulden samt löpande barnomsorgsavgift. Vid begäran om ny plats 
från tidigare platsinnehavare kan kommunen vägra anvisa plats om 
oreglerade skulder finns. 

Planerad stängning 

Förskoleverksamhet stänger två dagar per termin för planering eller 
fortbildning utan avgiftsavdrag. Tillfällig plats ska då vid särskilda 
barnomsorgsbehov kunna anvisas på annan förskola/fritidshem. 
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Akut stängning 

Om förskola/fritidshem behöver stängas p g a icke planerad händelse 
medgives avdrag på fast månadsavgift om stängningsperioden varar minst 5 
dagar sammanhängande. 

Tystnadsplikt 

För all personal inom förskole- och fritidshemsverksamhet gäller 
tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Tystnadsplikten innebär t ex att 
personalen ej har rätt att tala om ett barn med ett annat barns föräldrar. 
Tolkning av dessa tillämpningsregler görs av Utbildningsnämnden. Hänsyn 
skall tas till Kommunförbundets rekommendationer 

 

Maxtaxa från och med 2023-01-01 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 
hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst. 
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är fr o m 1 januari 2023, 
54 830 kronor. 
 

Förskola/pedagogisk omsorg 

 Avgiftstak  Dock högst 
Barn 1 3%  1 645 kr 
Barn 2 2%  1 097 kr 
Barn 3 1%  548 kr 
 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 

 Avgiftstak  Dock högst 
Barn 1 2%  1 097 kr 
Barn 2 1%  548 kr 
Barn 3 1%  548 kr 
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Är det något du funderar över, kontakta oss gärna. 

Förskolan Hammaren  Rektor Kristin Johansson 
Förskolan Knattebo  Telnr: 0691 – 250 702 
Förskolan Skattkistan  Mobilnr: 070 – 191 88 08 
Förskolan Sörgården  E-post: kristin.johansson@ange.se  
(Solbacken är en fristående avdelning  
till Sörgårdens förskola) 

 

Förskolan Alby  Rektor Marie Nelhagen 
Förskolan Gulsippan  Telnr: 0690 – 250 133 
Förskolan Knyttet  Mobilnr: 072 – 224 49 24 
Förskolan Labyrinten  E-post: marie.nelhagen@ange.se  
Förskolan Parkbacken 
Förskolan Solgården 

 

Fritidshem Björkbacka  Rektor Lena Bjelkström 
   Telnr: 0690 – 250 245 
   Mobilnr: 070 – 371 78 11 
   E-post: lena.bjelkstrom@ange.se  

Fritidshem Fränsta  Rektor Johanna Fanberg 
   Telnr: 0691 – 250 701 
   Mobilnr: 076 – 811 76 58 
   E-post: johanna.fanberg@ange.se  

Fritidshem Ljungaverk  Rektor Jeanette Martinsson 
   Mobilnr: 073 – 274 20 41 
   E-post:jeanette.martinsson@ange.se  

Fritidshem Torpshammar  Rektor Paul Pakkala 
   Mobilnr: 076 – 138 06 42 
   E-post: paul.pakkala@ange.se  

 

För frågor kring taxor och avgifter Maja Strand, förskola 
   Jennie Grelsson, förskola 
   Marie Berglund, fritidshem 
   Åsa Wennerberg, fritidshem 
   Telnr: Växel 0690 – 250 100 

    


