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Barnomsorg 

Avgiftsnivåer för maxtaxa 
Kinda kommun tillämpar en barnomsorgstaxa som utgår från hushållets samlade bruttoinkomst, aktuell taxa 
uppdateras i dokumentet efter beslut tas av Skolverket. Taxan uppdateras senast den 1 december inför varje 
bidragsår. Om inkomsttaket höjs kommer också taxan att höjas utan att beslut fattats i aktuell nämnd. Det beslutade 
inkomsttaket     för 2023 är 54 830 kr/månad. 

Avgiftsnivåer 2023 
Från och med 1 januari 2023 gäller avgiftsnivåerna nedan. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats 
enligt Skolverkets rekommendationer. Kommunfullmäktige beslutade att följa Skolverkets 
rekommendationer för indexreglering av maxtaxan enligt § 78/2016-09-26. 

Förskola/pedagogisk 
omsorg 

Avgiftstak Max belopp per månad 
2023 

Föregående års taxa 

Barn 1 (yngsta barnet) 3 % 1645 1 572 
Barn 2 2 % 1097 1 048 
Barn 3 1 % 548 524 
Barn 4 Ingen avgift 

Fritidshem/pedagogisk 
omsorg 

Avgiftstak Max belopp per månad 
2023 

Föregående års taxa 

Barn 1 (yngsta barnet) 2 % 1097 1 048 
Barn 2 1 % 548 524 
Barn 3 1 % 548 524 
Barn 4 Ingen avgift 

Tillståndsärenden för fristående förskola och pedagogisk omsorg 

Tjänster Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående års taxa 
Genomförande av 
prövning av 
nyansökan 

12 000,00 12 000,00 Kr/prövningstillfälle Ny avgift 

Genomförande av 
prövning av 
utökning/ändring 

6 000,00 6 000,00 Kr/prövningstillfälle Ny avgift 

Prövning inom kommunal vuxenutbildning 
Tjänster Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående års taxa 
Genomförande av 
prövning inom 
kommunal 
vuxenutbildning1 

500,00 500,00 Kr/prövningstillfälle 
och kurs 

500,00 

1 De tillfällen en avgift inte får tas ut är för prövning är: 
- den som har gått ut grundskolan och inte uppnått godkänt betyg i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller, 
- elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte har kunnat sättas därför att det saknats underlag för 

bedömning på grund av elevens frånvaro, 
- elev i kommunal vuxenutbildning som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller, 
- elev i kommunal vuxenutbildning som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, samt den som efter avslutad kurs inom
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Kulturskolan 

Kulturskolan Exklusive moms Inklusive moms Enhet Föregående år 
inklusive moms 

Undervisning 
instrument från åk 2 

500,00 500,00 Kr/termin 500,00 

Undervisning 
instrument från åk 4 

700,00 700,00 Kr/termin 700,00 

Undervisning 
biinstrument 

500,00 500,00 Kr/termin 500,00 

Undervisning dans 500,00 500,00 Kr/termin 500,00 
Undervisning teater 500,00 500,00 Kr/termin 500,00 
Tjänster 
Anlitande av 
Kulturskolan för 
uppdrag 

Debiteras till självkostnadspris 

Skollokaler 
Skollokaler Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Enhet Deposition 

vid hyra av 
lokal 

Ej 
återlämnad 

nyckel 

Föregående år 
inklusive moms 

Bild-, musiksal i 
Värgårdsskolan 7-9 

400,00 500,00 Kr/upp till 
4h 

500,00 500,00 500,00 

Slöjdsal, 400,00 500,00 Kr/upp till 500,00 500,00 500,00 
hemkunskapssal i 4h 
Horn skola och 
Värgårdsskolan 7-9 
Lektionssal i 
Värgårdsskolan 7-9 
Kinda lärcentrum 

300,00 375,00 Kr/upp till 
4h 

500,00 500,00 375,00 

Datasal 
Kinda lärcentrum 

400,00 500,00 Kr/upp till 
4h 

500,00 500,00 500,00 

200,00 250,00 Kr/timme 250,00 

Kuben, Värgårdsskolan 

- Ideella
föreningar
verksamma

i  Kinda

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen 
inte har nått upp till nivån för betyget.  

Elev är den som deltar i utbildning inom skolformen. 
Om staten subventionerar avgiften genom statsbidrag reduceras avgiften i motsvarande omfattning. 
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- Övriga 2 000,00 
(vid bokning av 

veckovis 
regelbunden 

aktivitet; 
2000kr för 

första tillfället, 
därefter 

200kr/timme4 

2 500,00 Kr/upp till 
4h 

2500kr/tillfälle 

Vid hyra av lokaler erläggs en deposition på 500 kr utöver taxan. Depositionen återbetalas då lokalen besiktigats 
och befunnen vara i samma skick som innan uthyrning. Om det efter uthyrning uppkommit skador eller behov av 
extra städning debiteras hyresgästen för detta. Vid ej återlämnad nyckel inom föreskriven tid, debiteras 500kr/ 
nyckel. 
Bokning av lokal sker hos respektive 
områdeschef/rektor. Förbjudet att använda alkohol 
eller droger i lokalerna. 

4 Gäller vid bokning av hel serie av aktiviteter (minst fyra veckor i följd), visning av lokalen görs vid första tillfället. 
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