Information kring avgift i Halmstads församlings förskolor
Så här beräknas avgiften
Avgiften är både inkomstrelaterad och beroende av barnets vistelsetid. Den avgiftsgrundande
inkomsten är vårdnadshavares/förälders sammanlagda månadsinkomst före skatt.
Inkomster som inte är avgiftsgrundande:
 Barnbidrag
 Bostadsbidrag
 Rekryteringsbidrag
 Studiemedel från CSN
 Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd (tidigare socialbidrag)
 Underhållsbidrag/underhållsstöd
 AME (etableringsersättning/introduktionsersättning)
Avgiftsgrundande inkomster:
 Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 Arvoden
 Familjebidrag
 Avgångsvederlag
 Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 Livränta (den skattepliktiga delen)
 Konfliktersättning
 Utbildningsbidrag för doktorander
 Bilförmån
Varierande månadsinkomst:
Om du har olika inkomster varje månad kan du med hjälp av förra årets deklaration göra en
uppskattning på vad du tjänar under året. Alternativet är att lämna in en ny
inkomstredovisning till respektive förskola alt Kyrkans hus i Halmstad varje månad.
Separerade vårdnadshavare/föräldrar
När ni separerar är det er skyldighet att själva ta kontakt med förskolechefen och diskutera hur
ni vill bli debiterade för ert/era barns förskolevistelse. I annat fall kommer avgiften på
fakturan vara den samma som tidigare.
Avgifter för barn i Halmstads församlings förskolor:
Avgiften för våra förskolor per månad är högst tre, två respektive en procent av
vårdnadshavares/förälders avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra
respektive tredje barnet som går på någon av våra förskolor. Avgiften får dock inte överstiga
1425 kr per månad för det första barnet, 950 kr per månad för det andra barnet respektive 475
kr per månad för det tredje barnet i förskoleverksamheten.
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften betalas för
det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift.
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Från och med januari 2019 är maxtaxebeloppet 47 490 kronor i månaden.
Halmstads församling har valt en taxa med två avgiftsnivåer (samma som kommunen), inom
ramen för maxtaxereformen nedan:

Nivå
1
2

Timmar
1-15
16h-uppåt

Barn 1
2,5%
max 1187kr
3%
max 1425 kr

Barn 2
1%
max 475kr
2%
max 950 kr

Barn 3
1%
max 475 kr
1%
max 475 kr

Hur du betalar avgiften
Avgiften för förskolan betalar du varje månad via faktura som skickas hem till er. Sista
betalningsdatum är vanligtvis den 30:e i varje månad och avgiften betalas i efterhand. För att
du/ni ska få en faktura behöver du/ni ha lämnat in era inkomstuppgifter via blanketten
inkomstuppgift som finns att hämta på varje förskola. Saknas det inkomstuppgifter debiteras
ni för maxtaxa per automatik.

Reducerad avgift på grund av allmän förskola
Ett barn som har förskoleplats mer än 15h/vecka (nivå 2) och är berättigad allmän förskola får
en minskad avgift med 30% under perioden 1 september – 31 maj de aktuella åren. Ett barn
som har förskoleplats högst 15h/vecka (nivå 1) och är berättigad allmän förskola, betalar
ingen avgift för förskolan 1 september – 31 maj de aktuella åren.
Allmän förskola gäller från september det år barnet fyller 3.

Ändring av nivå
Du som vårdnadshavare/förälder ansvarar för att förskolan har rätt avgiftsnivå. Den ändrar du
genom att lämna in en ny nivå lapp eller prata med personalen på förskolan så ni gemensamt
kan fylla i den aktuella nivån.

Omsorgstid/schema/vistelsetid
Barnens omsorgsschema fyller ni i på Hypernet via halmstad.se. Barnens omsorgstid utgörs
av föräldrarnas/vårdnadshavarnas arbetstid/studieomfattning samt restid till och från
arbetsplatsen, skolan eller efter barnets behov, då i samråd med förskolechefen. Man kan inte
spara timmar från vecka till vecka. Vid ändring av nivå regleras avgiften från och med dag
som ändringen omfattar (måste dock vara inlämnad skriftlig ändring). Vid tillfällig ändring av
schema görs detta direkt till personalen.
Barn till förälder/vårdnadshavare med oregelbunden arbetstid placeras i lämplig nivå efter
genomsnittligt omsorgsbehov uträknat under en fyra veckors period.
Föräldrar/vårdnadshavare som blir/är arbetssökande samt föräldralediga har rätt att välja att ha
barnen på förskolan upp till 20h/vecka (nivå 2) alternativt nivå 1 upp till 15h (se särskild
blankett). När barn får syskon har de rätt att vara kvar en månad på sin vanliga nivå och
schema, därefter gör vårdnadshavarna ett aktivt val.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats sker via hypernet minst 30 dagar innan barnet ska sluta. Halmstads
församling debiterar dag för dag och räknar 30 dagar per månad.
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