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Barnomsorgstaxa 2023 
Avgift för barnomsorg beräknas utifrån familjens avgiftsgrundande bruttoinkomst och 
antal placerade barn. Den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten för 2023 är 54 830 
kronor/månad. Vid avgiftsberäkningen gäller att det yngsta barnet i familjen räknas som 
barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare. 

• Vid bruttoinkomst upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 
110 kronor per barn och månad.  

• Vid bruttoinkomst mellan 13 001 − 15 000 kronor/månad debiteras en avgift på 
maximalt 220 kronor per barn och månad. 

Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 

Barn 1 (3 % av inkomst) – max 1645 kronor/månad 
Barn 2 (2 % av inkomst) – max 1097 kronor/månad 
Barn 3 (1 % av inkomst) – max 548 kronor/månad 

Avgiftstak för fritidshem 
Barn 1 (2 % av inkomst) – max 1097 kronor/månad 
Barn 2 (1% av inkomst) – max 548 kronor/månad 
Barn 3 (1 % av inkomst) – max 548 kronor/månad 

Reducerad avgift i förskoleverksamheten 
För 3-5 åringar som är inskrivna i förskoleverksamhet utöver den avgiftsfria tiden (15 
tim/vecka) reduceras avgiften med 28 % som en kompensation för allmän förskola. 

Behov av särskilt stöd 
För barn med behov av särskilt stöd, placerade enligt kapitel 2a § 9 skollagen, tas avgift 
ut enligt gällande avgiftsregler för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i 
veckan eller 525 timmar om året. 

Växelvis boende 
Avgift för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna debiteras respektive förälder. De 
sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgift för en plats. 

Avgiftsbefrielse vid sjukfrånvaro 
Vid längre tids sammanhängande sjukfrånvaro hos barnet inträder avgiftsbefrielse från 
och med den 22:a sjukdagen. Läkarintyg skall uppvisas. 

Debitering för lovfritidshemsplats 
För de barn som inte är inskrivna på fritidshem finns lovfritidshemsplats som debiteras 
med 85 kronor/dag. Anmälan, som är bindande, görs direkt till respektive fritidshem. 
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Debitering och avgiftskontroll 
Avgift debiteras 12 månader om året. 

För att säkerställa att rätt avgift debiterats gör Nybro Kommun varje år en kontroll av 
avgiften där vi jämför de inkomstuppgifter som lämnats till kommunen med den 
taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Kontrollen genomförs med två års fördröjning 
eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.  

Vid kontrollen kan det även upptäckas fel i barnets placering som inte har med 
inkomsten att göra. Det kan exempelvis vara att grunden för placering har ändrats i 
efterhand eller att familjeförhållanden har ändrats men det kan också vara andra fel som 
upptäcks och som nu justeras. 

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift betalats kommer en justering att ske. Har 
för låg avgift betalats skickas en retroaktiv faktura, har för hög avgift betalats görs en 
utbetalning. Belopp understigande 200 kronor justeras inte. 

Har du frågor om uträkningen eller andra frågor som rör avgiftskontrollen mejlar du 
till avgiftskontroll@nybro.se. I mejlet anger du ditt namn, personnummer samt din fråga. 
Vill du bli uppringd anger du även ditt telefonnummer. 
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