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Avgifter 

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i hushållet barnet/barnen är folkbokförd. Med hushåll 

avses ensamstående, gifta, sammanboende. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte 

gemensamma barn beräknas avgiften på hushållets sammanlagda inkomst där barnet/barnen är folkbokförd.  

Taxan är densamma för ensamstående platsinnehavare, gifta/sammanboende platsinnehavare och 

familjehemsföräldrar. Vid gemensam vårdnad baseras avgiften på familjens inkomst där barnet är folkbokförd. 

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. 

Den högsta inkomstgränsen beslutas av Skolverket årligen. 

Ersättningar och bidrag som är avgiftsgrundande belopp: 

− Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning  

− Familjehemsförälders arvodesersättning 

− Pension (ej barnpension)  

− Livränta (vissa undantag finns)  

− Föräldrapenning  

− Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)  

− Sjukbidrag  

− Sjukpenning  

− Arbetslöshetsförsäkring  

− Kontant arbetsmarknadsstöd, särskilt vuxenstudiestöd och särskilt utbildningsbidrag  

− Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning  

− Familjebidrag i form av familjepenning  

− Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.  

− Övriga skattepliktiga inkomster (arvode m.m) 
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Avgiften tas ut per kalenderdag från och med den dag placeringen påbörjas, med 1/30 av månadsavgiften per 

dag. 

Avgiften debiteras månadsvis med förfall den siste i varje månad. Har faktura inte erhållits senast den 20:e i 

månaden är det platsinnehavarens skyldighet att meddela handläggare. Om fakturan inte betalats i tid skickas 

ett inkassokrav från gällande inkassoföretag. Inkassokrav läggs på räkningen tillsammans med dröjsmålsränta. 

Om fakturan är obetald efter ytterligare tio dagar överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten.  

Hur avgiften beräknas beslutas av kommunfullmäktige årligen.  

Inkomstanmälan 

Inkomstanmälan ska lämnas vid ny placering i samband med att vårdnadshavare tackar ja till platsen, ändrade 

inkomst- eller familjeförhållanden eller på begäran från kommunen. När ny inkomstanmälan inkommit 

debiteras nya avgiften från nästföljande kalendermånad om inget annat angivits. Inkomstanmälan ska lämnas 

senast 14 dagar efter inkomstförändring. Vid utebliven inkomstanmälan debiteras full avgift enligt maxtaxan. 

 

 

 

 

 

mailto:kommun@amal.se
http://www.amal.se/

