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QNS Pedagogiks rutiner för fakturering till vårdnadshavare 

 

QNS Pedagogik tillämpar maxtaxa. För 2021 ligger maxtaxan på 50 340 kr. Maxtaxan betalas av 
vårdnadshavare 12 månader per år och gäller även under semester, sjukdom eller annan ledighet. 
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med påminnelseavgift och om fakturan inte betalas då 
så går ärendet vidare till inkasso.  

Vårdnadshavare lämnar in inkomstuppgift när deras barn skrivs in på någon av våra förskolor. 

 

Avgift 

Avgift beräknas från den dag barnet börjar på förskolan och avslutas vid barnets sista dag på 
förskolan. Om barnet slutar mitt i en månad så räknas avgiften ut per dag som barnet varit inskriven 
den månaden. Uppsägningstiden är två månader som räknas från den dag uppsägningen kommit in 
till förskolan. 

Nivån på avgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt (avgiftsgrundad 
inkomst). 

Avgiften är 3% av inkomsten för barn nr 1 (det yngsta barnet) = 1510 kr och 2% för barn nr 2 = 1007 
kr och 1% för barn nr 3 = 503 kr. För ett fjärde barn betalas ingen avgift.  

 

Grund för avgiften 

Gifta/sammanboende med gemensamma barn 

Sammanboende vårdnadshavare med gemensamma barn är båda platsinnehavare. Familjens 
sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande. 

Gifta/sammanboende utan gemensamma barn 

Vid sammanboende utan gemensamma barn är vårdnadshavare platsinnehavare. Platsinnehavaren 
är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och maka/make/sambo. Hushållets 
sammanlagda inkomst är avgiftsgrundande. 

Gemensam vårdnad 

När vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, räknas avgiften ut på den 
avgiftsgrundande inkomsten och övriga förhållanden för den vårdnadshavare där barnet bor, om 
endast den vårdnadshavaren är platsinnehavare. När barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och 
båda har behov av plats är båda platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i 
respektive hushåll och tar hänsyn till eventuella ytterligare barn som finns i hushållet och har 
barnomsorg. Det innebär att vårdnadshavarna får varsin faktura men får tillsammans inte överstiga 
det maximala avgiftstaket. 
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Ändrade familjeförhållanden 

Om förhållandena i familjen förändras påverkas avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst 
samboförhållande beräknas ny avgift från det datum som föräldrarna är folkbokförda på skilda 
adresser. Platsinnehavare ska snarast anmäla ändrade familjeförhållanden till respektive förskola. 

Avgift vid allmän förskola 

Allmän förskola är avgiftsfri och vistelsetiden följer grundskolans läsår. Om barnet vistas på förskolan 
mer än 525 timmar per år tas avgift ut för den del av vistelsetiden som överstiger 15 timmar per 
vecka eller 525 timmar per år. 

Uppgiftsskyldighet för platsinnehavare 

Platsinnehavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om förändringar som påverkar avgiftens 
storlek. Till exempel ändrade familjeförhållanden, avgiftsgrundande inkomst, arbetslöshet, eller 
föräldraledighet. Om inkomstuppgift eller schema inte lämnas tas högsta avgift ut utifrån maxtaxan. 
När ansvarig handläggare fått korrekta uppgifter justeras avgiften från det datum då avgiften skulle 
börjat gälla. 

De inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har lämnat kan komma att kontrolleras hos 
vårdnadshavarens arbetsgivare. 

De vårdnadshavare som betalar maxtaxa behöver bara lämna in inkomstuppgift i samband med att 
barnet börjar i förskolan samt vid eventuella förändringar. Övriga lämnar inkomstuppgift varje termin 
samt vid eventuella förändringar.  

FORCE MAJEURE 

Om verksamheten måste stänga på grund av oförutsedda händelser, som tex. personalens sjukdom, 
strejk, strömavbrott eller annan händelse gäller force majeure. Det gäller även i andra fall av 
händelser som företaget inte kan råda över. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på 
grund av detta har inte rätt till skadestånd från QNS pedagogik AB. 

 

 

 

 

 

 

 


