Växelvis boende – varsin faktura

I Kungsbacka finns möjligheten att dela upp barnomsorgsavgiften på två fakturor för föräldrar
med växelvis boende barn. Från och med 1 maj 2015 gäller nya regler för dem som har valt
att få varsin faktura för det gemensamma barnet. De nya reglerna innebär att det ena
hushållets avgift inte påverkas om inkomsten för det andra hushållet ändras.

Vi beräknar avgiften i procent på hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt). Vid två
fakturor för samma barn betalar respektive vårdnadshavare halv avgift utifrån sitt hushålls
bruttoinkomst. Om inkomsten för respektive hushåll överstiger 25 170 kr betalas den
högsta avgiften.
Förändras förhållandet så att en av vårdnadshavarna inte har behov av plats blir den andre
ensam platsinnehavare och betalar hela platsen.
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Datum

2021-01-01

Den samlade avgiftens storlek påverkas av antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola,
fritidshem och/eller annan pedagogisk verksamhet.
Avgiftstabell förskola och pedagogisk omsorg

I tabellen nedan kan du läsa om avgifterna för varsin faktura. Yngsta barnet i hushållet
räknas alltid som barn 1, näst yngsta som barn 2 och så vidare. Från och med barn 4 tas
ingen avgift ut.
Barn i förskola,
pedagogisk
omsorg

Barn 3-5 år
Gäller från och
med 1 augusti
det året barnet
fyller tre år.

Barn 1-2 år

Högsta avgift,
Högsta avgift,
% av
% av
kronor per
kronor per
bruttoinkomst
bruttoinkomst
månad
månad
Barn 1

3,0

755

2,30

578

Barn 2

2,0

503

1,53

385

Barn 3

1,0

252

0,77

193

Avgiftsfrihet om ditt barn är 3–5 år och har barnomsorg 15 timmar/vecka

KUB1000, v2.0, 2012-05-23

Alla barn i åldrarna 3–5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka från och med 1
augusti det år de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri.
Därför minskas avgiften med 23,5 procent för barn 3–5 år om du arbetar eller studerar och
har ett omsorgsbehov på mer än 15 timmar.
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Avgiftstabell för fritidshem
Barn i
% av bruttoHögsta avgift,
fritidshem (6–12 år) inkomst
kronor per månad
Barn 1
2,0
503
Barn 2
1,0
252
Barn 3
1,0
252

Exempel

Mamma tjänar 33 000 kronor/månad
Pappa tjänar 25 500 kronor/månad
De har ett gemensamt barn, 2 år, som bor växelvis hos dem.
Varsin faktura
Eftersom de båda har en inkomst som är högre än 25 170 kronor så betalar de högsta avgiften.
Var och en är betalningsansvarig.
Mammans faktura: 755 kronor/månad
Pappans faktura: 755 kronor/månad
En faktura
Avgiften för en faktura grundas på inkomsten för platsinnehavarens hushåll. Inkomsttaket är
50 340 kronor och högsta avgift 1 510 kronor/månad. Den som är platsinnehavare är
betalningsansvarig.
Mamman är platsinnehavare
Avgiften = 990 kronor/månad (3 % av 33 000 kronor)
alternativt
Pappan är platsinnehavare
Avgiften = 765 kronor/månad (3 % av 25 500 kronor)
Mamma tjänar 33 000 kronor/månad
Pappa tjänar 25 500 kronor/månad
De har ett gemensamt barn, 8 år, som bor växelvis hos dem.
Varsin faktura
Eftersom de båda har en inkomst som är högre än 25 170 kronor så betalar de högsta avgiften.
Var och en är betalningsansvarig.
Mammans faktura: 503 kronor/månad
Pappans faktura: 503 kronor/månad
En faktura
Avgiften för en faktura grundas på inkomsten för platsinnehavarens hushåll. Inkomsttaket är
50 340 kronor och högsta avgift 1 007 kronor/månad. Den som är platsinnehavare är
betalningsansvarig.
Mamman är platsinnehavare
Avgiften = 660 kronor/månad (2 % av 33 000 kronor)
alternativt
Pappan är platsinnehavare
Avgiften = 510 kronor/månad (2 % av 25 500 kronor)

