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E-tjänster och blanketter
Blanketter och e-tjänster finns på webbplatsen falun.se. Gå in under rubriken 
”Utbildning & barnomsorg”. Blanketterna finns även att hämta hos Kontakt-
center.

Blanketter skickas till: 
Falu Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Placeringen
791 83 Falun

Kom ihåg att skicka uppgifter om ändringar till exempel, ändring av serviceform, 
inkomstredovisning, uppsägning av plats, månaden innan förändringen sker.
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Den faktura du får från Falu kommun, gäller innevarande månad.

Det är vårdnadshavare/familjehem/annan vuxens ansvar att läsa och följa  
Allmänna bestämmelser.
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I Falu kommun är det barn- och utbildningsförvaltningen 
som ansvarar för barnomsorgen. Aktuella avgifter och 
uppdaterade riktlinjer finns på falun.se. Avgifter rörande 
maxtaxa och låginkomstskyddet revideras varje år och 
 uppdateras på Falu kommuns hemsida.

För att få en plats gäller att:
• barnet måste vara minst 1 år.
• barnet måste vara folkbokfört i Falu kommun.
• för barn som är 1–5 år måste vårdnadshavare ha ett 

 arbete eller studera, vara arbetssökande eller föräldra-
ledig med annat syskon.

• för barn som är 6–12 år måste vårdnadshavare ha ett 
arbete eller studera.

• Vid studier ska ett studieintyg lämnas till Barn- och 
utbildningsförvaltningen

• Vid förfrågan om studieintyg och arbetsgivarintyg ska 
detta kunna uppvisas.

Öppettider
Falu kommuns förskolor, familjedaghem och fritidshem har 
öppet på vardagar klockan 06.30–18.30. Utöver detta har 
vi skyldighet att erbjuda omsorg för barnet klockan 06.00–
06.30 om vårdnadshavarna har behov av detta för att de ska 
kunna arbeta eller studera.

Vid behovsförändring ska vårdnadshavare meddela berörd 
enhet minst två veckor i förväg.

Dygnet runt-verksamhet för barn som är  
1–12 år
I Falu kommun finns dygnet runt-verksamhet för barn som 
är 1–12 år på för skolan Ugglevägen. Plats på denna erbjuds 
bara till de barn vars vårdnadshavare har arbetstider som 
går utöver dagtid. Ett intyg från arbetsgivaren om oregel-
bunden/obekväm arbetstid samt arbetsschema lämnas 
samtidigt med ansökan. Vid förändring av vårdnadshava-
rens arbete/arbetstid ska ett nytt intyg och arbetsschema 
lämnas in till förskolan.

När vårdnadshavare inte längre har rätt till placering på 
dygnet runt-verksamheten ska barnet byta förskola inför 
nästkommande hösttermin. 

Ärenden kring förskola, familjedaghem och  
fritidshem
Ärenden med bland annat ansökningar, ändringar av service-
form, uppsägningar och inkomst, sker genom e-tjänster och 
via blanketter på Falu kommuns hemsida eller hos Kontakt-
center. Du ka alltid ringa Kontaktcenter på 023-830 00 eller 
maila till kontaktcenter@falun.se, om du har frågor.

Avgifter
Varje månad betalas en avgift för omsorgsplatsen.  
Den baseras på hushållets inkomst. 

I dag använder alla Sveriges kommuner systemet med 
maxtaxa för barnomsorg som anger en gräns för hur mycket 
man behöver betala. Denna uppdateras årligen och aktuell 
information finns på falun.se. 

Om hushållet har en inkomst som ligger under gällande 
maxtaxa, så kan avgiften reduceras om ni lämnar in era 
inkomstuppgifter.

Hushållets inkomstuppgifter ska lämnas in minst en gång 
per år. Det är viktigt att du anmäler ändrad inkomst så fort 
du kan via e-tjänst. 

Inkomstuppgifterna lämnas via e-tjänst. Det är alltid 
hushållets inkomst före skatt (bruttoinkomsten) som ska 
rapporteras.

De inkomstuppgifter som lämnas gäller till dess att nya 
inkomstuppgifter inkommer. Den avgift som betalas under 
året är preliminär och kan komma att justeras i efterhand. 
Om du inte lämnar en inkomstredovisning så kommer du att 
faktureras enligt maxtaxa.

Om hushållet har oregelbunden inkomst kan ni välja att 
rapportera er inkomst månad för månad, då görs en årlig 
kontroll mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvs-
inkomst och det kan innebära att en justering av avgiften 
kommer att göras i efterhand.

Om du anmält att du inte har/hade någon inkomst eller 
en inkomst under lägsta summan, behöver du inte betala 
någon avgift alls. Då skickas inte heller någon faktura. 

Vad som räknas som inkomst går att läsa under Tillämpnings-
föreskrifter punkt 4.4. 

Delad faktura
Vårdnadshavare som inte bor tillsammans ska få varsin 
faktura om båda har behov av platsen. 

Fakturorna innehåller hälften av totala avgiften oavsett i 
hur stor grad man använder platsen. 

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respek-
tive vårdnadshavares hushåll.

Vid ändring i hushållets situation måste det anmälas på 
inkomstblanketten.

Vid delad faktura kan respektive vårdnadshavare säga upp 
sin del av platsen via e-tjänst. Då tillfaller hela platsen den 
andra vårdnadshavaren. 

Uppsägning 
När familjen inte längre har behov av platsen så görs en 
uppsägning via e-tjänst. 

Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen 
inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen. Uppsäg-
ning ska även göras vid byten mellan kommunala verksam-
heter. 

Avgift betalas under uppsägningstiden, även om platsen 
inte används. Det gäller oavsett anledning, föräldraledighet 
och även vid flytt från kommunen. 

Allmänna villkor för förskola, familjedaghem och fritidshem
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Förskola och familjedaghem – hur går det till? 
1. Ansökan
Du ansöker om en plats via e-tjänsten på www.falun.se. Du 
kan max söka fem förskolor. Det går inte att göra ändringar 
i en redan inskickad ansökan fram till fyra månader innan 
önskat startdatum. För att göra en ändring måste du skicka 
in en helt ny ansökan. Den senast inskickade ansökan, är 
den som gäller.

Falu kommun har en platsgaranti som innebär att du blir 
erbjuden en plats inom fyra månader efter att din ansökan 
har inkommit. Platsgarantin gäller inte ansökan till familje-
daghem eller kommunens dygnet runt-verksamhet, ej heller 
vid byte av förskola. 

Vid delad vårdnad behöver båda vårdnadshavarna vara 
överens om ansökan. Därför krävs godkännande av båda 
två även om det bara är den ene vårdnadshavaren som har 
behov av barnomsorg.

2. Köhantering
Barn med syskon som redan är placerad på förskola eller 
familjedaghem har förtur till samma förskola eller familje-
daghem i mån av plats. 

Om möjligt ska alla syskon i samma familj som står i kö 
erbjudas plats på samma förskola eller familjedaghem.

Om vårdnadshavarna till ett redan placerat barn önskar 
omplacering till annan förskola så får man inte förtur utan 
har samma villkor som övriga barn.

Platser till kommunal förskola eller familjedaghem erbjuds i 
följande ordning:

1. Förtur för barn som har syskon på   
samma förskola eller familjedaghem.

2. Kötid enligt platsgarantin. Du köar efter barnets  
födelsedatum, äldst först. 

I mån av plats erbjuds inkomna ansökningar som inte  
omfattas av platsgarantin.

3. Placering och platserbjudande
Ett barn kan endast ha en placering i förskola eller familje-
daghem. Erbjudande om plats skickas utifrån platsgarantin 
för de barn som ansökt om plats.

Vårdnadshavarna måste svara på platserbjudandet senast 
det svarsdatum som angivits, i annat fall återkallas platsen 
och ansökan tas bort. Viktigt att båda vårdnadshavarna 
tackar ja i de fall man är folkbokförda på olika adresser.  

Om du tackar ja till en plats men önskar omplacering till en 
annan enhet måste du göra en ny ansökan.

Om du tackar nej till erbjuden plats, måste du göra en ny 
ansökan. Nytt erbjudande skickas utifrån platsgarantin.

Registrera ditt svar i e-tjänsten på falun.se  
Vid olika folkbokföringsadresser är det viktigt att ni fyller i 
inkomstblanketten och anger vem av er som ska betala för 
platsen eller om båda ska dela på kostnaden.

4. Serviceformer förskola och  
familjedaghem
Förskoleplats – avgiftsbelagd
Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familje-
daghem för barn mellan 1-5 år och är avgiftsbelagd. 

Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst 
före skatt. 

Tiden på förskolan beror på hushållets arbets- eller studie-
situation. 

Platsen kan sökas av dig som arbetar, studerar (utifrån 
 behov), är föräldraledig (max 15 timmar) eller arbets-
sökande (max 25 timmar).

Allmän förskoleplats – avgiftsfri
Allmän förskoleplats behöver du ansöka om. 

Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familje-
daghem för barn som är mellan 3-5 år. 

Platsen går att söka från och med höstterminens start det år 
barnet fyller 3. 

I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka 
men ej rätt till barnomsorg under skollov. 

Tiden för barnomsorgen utgår från verksamhetens tider. 

Allmän förskola kan inte sökas för delar av lov utan måste 
sökas för hela perioden. Ansökan för sommarlov måste vara 
hos barn- och utbildningsförvaltningen senast sista maj. 
Ansökan för jullov måste vara inne senast sista november.
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5. Avgifter
Varje månad betalas en avgift för barn omsorgsplatsen. Den 
baseras på hushållets inkomst. Det finns en gräns för hur 
mycket man behöver betala, så kallad maxtaxa. Den upp-
dateras årligen och aktuell information finns på falun.se

Om ditt hushåll har en inkomst som ligger under gällande 
maxtaxa, så kan avgiften reduceras om ni lämnar in era 
inkomstuppgifter. 

Inkomstuppgifterna lämnas via e-tjänst. Det är alltid 
hushållets inkomst före skatt (bruttoinkomsten) som ska 
rapporteras.

De inkomstuppgifter som lämnas gäller till dess att nya 
inkomstuppgifter inkommer. Den avgift som betalas under 
året är preliminär och kan komma att justeras i efterhand. 
Om du inte lämnar en inkomstredovisning så kommer du att 
faktureras enligt maxtaxa.

Om hushållet har oregelbunden inkomst kan ni välja att 
rapportera er inkomst  månad för månad.  

Då görs en årlig kontroll mot Skatte verkets uppgifter om 
taxerad förvärvs inkomst och det kan innebära att en juste-
ring av avgiften kommer att göras i efterhand.

Om du anmält att du inte har/hade någon inkomst eller 
en inkomst under inkomstskyddet, behöver du inte betala 
någon avgift alls. Då skickas inte heller  någon faktura. Det 
är viktigt att du anmäler ändrad inkomst, så fort du kan, via 
e-tjänst.

Vad som räknas som inkomst går att läsa under Tillämpnings-
föreskrifter punkt 4.4.

Delad faktura
Vårdnadshavare som inte bor tillsammans ska få varsin 
faktura om båda har behov av platsen. Fakturorna inne-
håller hälften av totala avgiften oavsett i hur stor grad man 
använder platsen. Avgiften grundas på den sammanlagda 
inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. 

Vid ändring i hushållets situation måste det anmälas på 
inkomstblanketten.

Vid delad faktura kan respektive vårdnadshavare säga upp 
sin del av platsen via e-tjänst. Då tillfaller hela platsen den 
andra vårdnadshavaren.

6. Anmäla ändringar
För barn med sjukrivna föräldrar
Vid sjukskrivning mer än 21 dagar, ska sjukintyg skickas till 
barn- och utbildningsförvaltningen för att du ska kunna 
ändra serviceform. Utan sjukintyg går det ej att ändra 
 serviceform under sjukskrivningen.

Ändringar i e-tjänst
För barn mellan 3–5 år, finns olika serviceformer att välja 
mellan. 

Förskoleplats – avgiftsbelagd

Allmän förskoleplats – avgiftsfri

Du kan välja mellan serviceformerna Förskoleplats – 
avgiftsbelagd och Allmän förskoleplats – avgiftsfri, dessa 
gäller både förskola och familjedaghem. Ändringar mellan 
dessa gör du i e-tjänsten på falun.se

Förändrad familjesituation
Förändring i familjesituationen kan inte anmälas via 
e-tjänst utan måste anmälas till Barn- och  utbildnings-
förvaltningen/Placeringen via blankett på falun.se
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Fritidshem – hur går det till?
1. Ansökan
Ansökan ska göras 14 dagar innan startdatum,.  
Ansökan/anmälan lämnas via e-tjänst på www.falun.se 
Vid ansökan till kommunens dygnet runt-verksamhet krävs 
ett intyg från arbetsgivaren om oregelbunden/obekväm 
arbetstid samt arbetsschema som lämnas samtidigt med 
ansökan.

2. Placering
Erbjudande om plats skickas via e-post. Svara på erbjudandet 
genom att registrera ditt svar i e-tjänsten på falun.se.
Om du tackar ja i e-tjänsten, är det också en platsbekräftelse 
på fritidshem. Platsen gäller från det datumet som står på 
erbjudandet.

3. Serviceform
Fritidshem - avgiftsbelagd
Fritidshemsplatsen kan sökas för barn mellan 6–12 år där 
hushållet består av vuxna som arbetar eller studerar.  
Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst 
före skatt. Tiden på fritidshemmet beror på hushållets 
 arbetssituation. Vid studier ska ett intyg kunna uppvisas.

4. Vid förändrad tillvaro för  
vårdnadshavare
Inför föräldraledighet
Under den period som vårdnadshavare är föräldraledig får 
barnet inte vara på fritidshem. Då måste platsen sägas upp. 
Kommunens regler för uppsägning gäller, se Tillämpnings-
föreskrifter punkt 5. 

I samband med föräldraledighet har barnet rätt att vara 
kvar på fritidshemmet högst 14 dagar efter förlossning.

Om du blir arbetssökande
Under den period som vårdnadshavare är arbetssökande får 
barnet inte vara på fritidshem. Då måste platsen sägas upp. 
 Kommunens regler för uppsägning gäller, se Tillämpnings-
föreskrifter punkt 5.

Om du blir sjukskriven
Vid sjukskrivning mer än 21 dagar, ska sjukintyg skickas 
till Barn- och utbildningsförvaltningen, för att få behålla 
platsen. 

Uppsägning 
När familjen inte längre har behov av platsen så gör du en 
uppsägning via e-tjänst. Uppsägningstiden är en månad 
från det att uppsägningen inkommit till barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Avgift betalas under uppsägningstiden, 
även om platsen inte används. Det gäller oavsett anledning, 
även för uppsägning på grund av arbetssökande, föräldra-
ledighet eller flytt från kommunen. 
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SERVICEFORM

Förskoleplats 1–5 år – avgiftsbelagd Allmän förskoleplats 

3–5 år – avgiftsfri

Fritidshemsplats  

– avgiftsbelagd

Barnets ålder du söker  
omsorg för

1-2 år 3-5 år 3-5 år 6-12 år

Månadskostnad för det yngsta 
eller enda barnet med  
förskoleplats

3% av inkomst, max 
1 572 kr

2,25 % av inkomst, 
max 1 179 kr

Ingen avgift 2% av inkomst, max  
1 048 kr

Månadskostnad för syskon 1 2% av inkomst,  
max 1 048 kr

1,5% av inkomst,  
max 786 kr

Ingen avgift 1% av inkomst, max 
524 kr

Månadskostnad för syskon 2 1% av inkomst,  
max 524 kr

0,75% av inkomst, 
max 393 kr

Ingen avgift 1% av inkomst, max 
524 kr

Månadskostnad för syskon  
3 och över

Ingen kostnad Ingen kostnad Ingen avgift Ingen kostnad

Eventuell kommentar Efter avdrag med 25% 
för allmän förskola. 
Avgiften gäller från 
1 aug. det år barnet 
fyller 3 år.

Högst 15 h barn-
omsorg per vecka 
utifrån verksam-
hetens tider. Ej rätt 
till omsorg under 
lovveckor.

Taxan baseras på 2022-års inkomsttak 52 410 kronor per månad och hushåll före skatt. Inkomsttaket ligger till grund för maxtaxan. 

Hushåll med en inkomst under 15 000 kr betalar ingen avgift.

Vilken barnomsorg har du rätt till och vad kostar det?
Falu kommun erbjuder tre olika serviceformer inom förskola, 
familjedaghem och fritidshem.

Förskoleplats – avgiftsbelagd
Förskoleplatsen kan sökas för barn mellan 1–5 år och är 
avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets ge-
mensamma inkomst före skatt. Tiden på förskolan beror på 
hushållets arbetssituation. Platsen kan sökas av dig som 
arbetar, studerar (utifrån behov), är föräldraledig  
(max 15h) eller arbetssökande (max 25h). Reduktion av 
avgiften sker från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskoleplats – avgiftsfri
Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och är något 
du behöver ansöka om.   

Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familje-
daghem för barn som är mellan 3–5 år. Allmän förskola går att 
söka från och med höstterminens start det år barnet fyller 3. 

I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka 
men ej rätt till barnomsorg under skollov. Tiden för barn-
omsorgen utgår från verksamhetens tider. 

Allmänna förskolan kan inte sökas för delar av sommarlovet 
utan måste sökas för hela perioden. Ansökan ska inkomma 
senast sista maj för att gälla under hela sommarlovsperioden.

Fritidshemsplats – avgiftsbelagd
Fritidshemsplatsen kan sökas för barn mellan 6-12 år där 
hushållet består av vuxna som arbetar eller studerar. Avgif-
ten bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före 
skatt. Tiden på fritidshemmet beror på hushållets arbetssi-
tuation.

Undrar du fortfarande vilken barnomsorg du erbjuds och 
vad det kostar? Titta i tabellen nedan och utgå från rutorna 
med barnets ålder och leta sedan upp den kolumn som bäst 
stämmer överens med vad du vill ansöka om.
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Tillämpningsföreskrifter
1. Allmänna bestämmelser
1.1 Taxan gäller för barn inskrivna i kommunal och fri stå-
ende verksamhet.

1.2 Avgiftens storlek beror på inkomsten före skatt (brutto) 
i respektive plats innehavares hushåll och på antalet barn 
som hushållet har inskrivna. 

1.3 Den högsta avgiften debiteras för det yngsta barnet i 
hushållet.

1.4 Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar 
jämställs vuxna personer som utan att vara gifta med  
varandra lever tillsammans och

1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

1.5 Uppgift om ändrad serviceform som påverkar avgiften, 
måste lämnas in senast månadsskiftet innan förändringen 
ska börja gälla till barn- och utbildningsförvaltningen. Hus-
hållet har skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

1.6 De inkomstuppgifter som har lämnats av vårdnads-
havare eller annan vuxen ligger till grund för den prelimi-
nära månads avgiften. För att skapa en rättvis och likvärdig 
tillämpning av avgiftssystemet görs kontroller på helår 
mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. 
Dessa uppgifter finns att hämta tidigast årsskiftet efter det 
 gällande året. Vid maxtaxa eller där ingen registrerad in-
komst finns, måste vårdadshavare själv ansöka om justering 
vid felaktig avgift, tidigast två år efter aktuellt år. Ingen 
sådan justering kontrolleras mot Skatteverket automatiskt.

1.7 Om en för hög avgift har debiterats  utifrån vistelsetid 
görs ingen justering bakåt i tiden. Om för låg avgift har 
tagits ut av samma skäl som ovan sker efter debitering av 
hela mellanskillnaden.

1.8 Vid sjukskrivning mer än 21 dagar ska sjukintyg skickas 
till barn- och utbildningsförvaltningen för att du ska kunna 
ha möjlighet att ändra serviceform. Utan sjukintyg går det 
ej att ändra serviceform under sjukskrivningen.

1.9 För att få en plats gäller att:
• Barnet måste vara minst 1 år.
• Barnet måste vara folkbokfört i Falu   

kommun.
• För barn som är 1–5 år måste vårdnads-  

havare ha ett arbete eller studera, vara   
arbetssökande eller föräldraledig med   
annat syskon.

• För barn som är 6–12 år måste vårdnads-  
havare ha ett arbete eller studera.

2. Tid och schema
2.1 Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnads-
havarnas arbetstid/studietid, restid samt sovtid vid skift-
arbete. Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att de 
överenskomna tiderna hålls.

Barn behöver ha en bra balans mellan ”arbete” och fritid 
och ska ha ledigt och semester precis som vuxna. När någon 
av vårdnadshavarna har semester eller annan ledighet ska 
även barnet vara ledigt.

2.2. Uppgift om ändrad tid på förskola eller familjedaghem 
som påverkar avgiften måste inkomma till barn- och utbild-
ningsförvaltningen, senast månadsskiftet innan föränd-
ringen ska börja gälla. 

2.3 Arbetande eller studerande som har ett mindre behov 
av barnomsorg kan erbjudas tid upp till 25 timmar per vecka 
på förskola eller familjedaghem, även om behovet är färre 
timmar per vecka. Tider för barnomsorg sätts tillsammans 
med förskolans personal/rektor/dagbarnvårdare.
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2.4 Barn till föräldralediga med annat syskon har rätt till 15 
timmar per vecka fördelat på antingen 3 timmar 5 dagar per 
vecka eller 5 timmar 3 dagar per vecka. 

2.5 Vid föräldraledighet kan ursprungligt schema behållas 
2 veckor efter syskons födelse. (förskola/familjedaghem/
fritidshem)

2.6 Vid studier eller arbete under föräldraledighet ska 
studierna verifieras av studiesamordnare eller ett arbets-
givarintyg skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen 
från de vuxna i hushållet. På förskola/familjedaghem ger 
studier/arbete upp till 50% max 20 timmar per vecka och 
debiteras enligt serviceform. (förskola/ familjedaghem och 
fritidshem)

2.7 Från och med den kommunala grundskolans hösttermins-
start det år barnet fyller tre år kan allmän förskola sökas,  
15 timmar per vecka.

2.8 Barn i åldern 6–12 år har endast rätt till plats på fri-
tidshem om vårdnadshavare/vuxna i hemmet arbetar eller 
studerar.

3. Avgifter och serviceform
3.1  Avgiften betalas 12 månader per år från och med det 
datum som finns på  placeringsavtalet. Avgiften ska grunda 
sig på den serviceform och inkomst som hushållet kommer 
att ha när inskolnings perioden är fullgjord. Avgiften gäller 
från den första inskolningsdagen. 

För den som har anmält inkomst för reducerad avgift är 
månadsavgiften preliminär. 

3.2 För tillfälligt placerade barn på fritidshem betalas avgift 
motsvarande en kalenderdag per dag av respektive månads-
avgift. Lägsta avgiften för en tillfällig placering är 51 kr. 
Om placeringen uppgår till fler än fem dagar inom en månad 
betalas hel månadsavgift.

3.3 Om barnet inte kan tas emot på sin plats och en tillfällig 
lösning inte går att ordna reduceras avgiften med en 
kalender dag per dag av respektive månadsavgift.

3.4 Vid barns sjukdom reduceras avgiften efter en samman-
hängande frånvaro på över en månad. Den första månaden  
ges ingen reduktion. Vårdnadshavare ansöker om reduce -

ringen via blanketten ”Åter betalning avgift förskola/
familjedaghem”. Blanketten både hämtas och lämnas hos 
rektorn. Justeringen sker på näst kommande faktura.

3.5 Allmän förskola för barn som är 3–5 år är avgiftsfri. 
För barn till arbetande/studerande är 3–5 år med behov 
utöver 15 timmar per vecka görs en reduktion av månads-
avgiften från skolstarten i augusti det år barnet fyller tre 
år. Denna avgiftsfrihet respektive reduktion gäller även för 
familjedaghem.

3.6 Byte av avgift för förskola till avgift för fritidshem sker 
från och med den första augusti det år barnet börjar för-
skoleklass.

3.7 Avgiftens storlek beror på inkomsten före skatt (brutto) 
i respektive platsinnehavarens hushåll och på antalet barn 
som hushållet har inskrivna.

3.8 Den högsta avgiften debiteras det yngsta barnet i 
hushållet.

3.9 För serviceformen, förskoleplats – avgiftsbelagd 3–5 år, 
med behov utöver 15 timmar per vecka, görs en reduktion 
av månadsavgiften från skolstaren i augusti, det år barnet 
fyller tre år. Denna avgiftsfrihet respektive reduktion gäller 
även för familjedaghem.

4. Inkomstrelaterad avgift och hushållsinkomst
4.1 Den slutgiltiga avgiften bestäms av hushållets av-
giftsgrundande inkomst före skatt (brutto) per år. I detta 
inräknas hushållets inkomster före skatt (brutto inkomst) 
enligt punkt 4.4.

4.2 Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund 
av till exempel vårdnadshavares sjukdom, semester eller 
annan ledighet. Platsen betalas 12 månader per år.

4.3 Om bruttoinkomsten per månad understiger taket för 
maxtaxa är det hushållets skyldighet att lämna aktuella 
inkomstuppgifter till barn- och utbildningsförvaltningen. 
Lämnade uppgifter gäller tills nya uppgifter inkommer. 
Om inga inkomstuppgifter lämnas gäller maxtaxan/högsta 
avgiften. Vid maxtaxa eller där ingen inkomst finns regist-
rerad, måste vårdnadshavaren själv ansöka om justering vid 
felaktig avgift, tidigast två år efter aktuellt år. Ingen sådan 
justering kontrolleras mot Skatteverket automatiskt.
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4.4 Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomst man 
 betalar skatt på (beskattningsbar inkomst) även för 
arbete utomlands och andra skattepliktiga inkomster samt 
överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229). Som avgiftsgrundande inkomst räknas till 
exempel:

A. Inkomst av tjänst:
• Lön med ob och semestertillägg, arvoden m.m. jämte  
 skatte pliktiga naturaförmåner t.ex. bilförmån och   
 bostadsförmån.
• Pension och sjukbidrag
• Livränta och periodiska understöd
• Ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkring som  
 tecknats i samband med tjänst
• Sjukpenning, rehabiliteringspenning, föräldrapenning  
 och skattepliktigt vårdbidrag
• Ersättning från sjuk-och olycksfallsförsäkring som   
 tecknats i samband med tjänst
• Barnpension
• Aktivitetsstöd
• Arbetslöshetsersättning
• Skattepliktigt utbildningsbidrag, korttidsstudiestöd  
 och vuxenstudiebidrag
• Husförsäljning/aktier/uthyrning av bostad

B. Inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för  
egenavgifter:

• Rörelse
• Jordbruksfastighet
• Hyresfastighet

4.5 Skyldighet att lämna uppgifter om inkomst har gift/
sammanboende och ensamstående vårdnadshavare. I 
sådant fall som avses i punkt 4.6 är barnets vårdnadshavare 
uppgiftsskyldig beträffande sammanboendes ekonomiska 
förhållande.

4.6 Om barnets vårdnadshavare sammanbor i äktenskap 
eller under äktenskapsliknande förhållanden med någon 
som inte är vårdnadshavare till det barn för vilket avgift ska 
debiteras, är bådas inkomster avgiftsgrundande.

4.7 Vårdnadshavare som inte bor tillsammans men har 
gemensam vårdnad ska båda få varsin avgift om båda har 
behov av platsen. Barnet har en plats och vårdnadshavarna 
debiteras var för sig utifrån respektive hushålls förhållan-
den och behov av omsorgstid. Den sammanlagda avgiften 
får inte överskrida maxtaxan för en plats.

4.8 För egna företagare kan avgiften preliminärt fastställas 
med ledning av uppskattad sammanlagd avgiftsgrundande 
inkomst för en viss period, dock högst 12 månader under 
kalenderåret, vilket därefter divideras med periodens 
månadsantal. Dessa lämnade uppgifter är då preliminära 
och kan komma att justeras i efterhand när kontrollen mot 
Skatteverket görs.

4.9 För familjer som har ett eller flera familjehemsbarn 
placerade hos sig ska den avgiftsgrundande inkomsten 
utgöras av familjens bruttoinkomst inklusive familjehems-
ersättningens arvodesdel.

4.10 Högsta avgift (maxtaxa) tas alltid ut när inga inkomst-
uppgifter rapporterats, ingen återbetalning vid årsavstäm-
ningen. 

4.11 Med avgiftsgrundande inkomst avses vuxna i hushållet 
som arbetar, studerar eller har annan inkomst..

5. Uppsägning
5.1 När familjen inte längre har behov av plats måste upp-
sägning göras via e-tjänst på www.falun.se. 

Vid delad faktura kan respektive vårdnadshavare säga upp 
sin del av platsen, då tillfaller hela platsen den andra vård-
nadshavaren. 

Plats på förskola/familjedaghem/ fritids måste även sägas 
upp vid flytt från  kommunen. Detta gäller även för upp-
sägning av fritidshemsplats på grund av föräldra ledighet.

Uppsägning kan inte lämnas till enheten där barnet är 
placerat.

5.2 Uppsägningstiden är minst en månad och räknas från 
den dag uppsägningshandlingen har kommit till barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Under uppsägningstiden måste avgift betalas, även om 
 platsen inte får/kan användas. Detta  gäller även vid 
uppsägning i samband med föräldra ledighet, där man får 
behålla plats i max 14 dagar efter förlossning.

5.3 När placeringen upphör under kalendermånad betalas 
kalenderdagavgifter/dag.

5.4 Plats inom förskola/familjedaghem och fritidshem sägs 
upp efter att vårdnadshavare kontaktats om den inte använts 
under tre månader.

5.5 Fritidshemsplaceringar avslutas sista juni det år barnet 
slutar årskurs 6, om inte vårdnadshavaren sagt upp platsen 
tidigare. 

Förskoleplats sägs upp automatiskt den sista juli för barn 
som ska börja förskoleklass om inte vårdnadshavare sagt 
upp platsen tidigare.

6. Krav
6.1 Fakturering sker för innevarande månad. Kommunen 
tillämpar lagstadgade påminnelse- och kravavgifter samt 
dröjsmålsränta på fordringar som inte betalats i rätt tid.
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Falu kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
023-830 00

Kontakt
Telefon: 023-830 00, Kontaktcenter
E-post: kontaktcenter@falun.se
Webbplats: www.falun.se


