
Taxa från 1 januari 2022 
 
Avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst (före skatteavdrag) oavsett om 
barnet/barnen är gemensamma eller ej. Studielån/bidrag, barnbidrag och annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med.  
 
Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Den högsta avgiften betalas för det yngsta 
barnet. Barn fyra och äldre är avgiftsfria.  
 
Om hushållets gemensamma inkomst är 52 410:- eller mer per månad kommer man upp i maximal månadsavgift. 
 
Avgift tas ut för 12 månader per år, även för tid barnet inte utnyttjar platsen. 

 
Avgift för barn 1 – 2 år  
Månadsavgift för barn 1        3 % av inkomsten      (dock högst 1 572:-/månad) 
Månadsavgift för barn 2        2 % av inkomsten      (dock högst 1048:-/månad) 
Månadsavgift för barn 3        1 % av inkomsten      (dock högst 524:-/månad) 
Fr o m barn 4 –                        ingen avgift 

 
 
Reducerad taxa vid allmän förskola för barn 3-5 år 
(om man utnyttjar mer än 15 timmar/vecka) 
Månadsavgift för barn 1        2,1 % av inkomsten    (dock högst 1 101:-/månad 
Månadsavgift för barn 2        1,4 % av inkomsten    (dock högst 734:-/månad) 
Månadsavgift för barn 3        0,7 % av inkomsten    (dock högst 367:-/månad) 

 
 
Avgift för barn 6-12 år placerad på fritidshem 
Månadsavgift för barn 1        2 % av inkomsten       (dock högst 1048:-månad) 
Månadsavgift för barn 2        1 % av inkomsten       (dock högst 524:-/månad) 
Månadsavgift för barn 3        1 % av inkomsten       (dock högst 524:-/månad) 
Fr o m barn 4 –                        ingen avgift 

 

Lovfritidsplats 
Kostnad 1 000:-/termin. 

 
Frukost- eller fritidsklubb 
Avgiften är 400:-/månad (juli månad avgiftsfri). 
 

Allmän förskola 
Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds plats i förskolan från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Allmän 
förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. 
 
För dig som redan har din 3-åring placerad i förskolan så blir den enda förändringen en lägre avgift alternativt avgiftsfri 
plats eftersom platsen ska vara gratis upp till 15 timmar per vecka. 
 

Vad betalar du för avgift? 

Fr.o.m. starten av skolans hösttermin det år ditt barn fyller 3 år kan du sen välja mellan två olika alternativ för ditt barn: 

1. Ditt barn är på förskolan högst 15 timmar/vecka och har då en avgiftsfri plats under skolans läsår (barnet får 
inte lämnas på förskolan under skolans samtliga lovdagar*).  

 
Om du som vårdnadshavare är arbetslös eller jobbar men har lämnat ett schema på högst 15 timmar/vecka har 
du också en avgiftsfri plats under skolans läsår, men närvaro på lov tillåts men ni debiteras avgift för lovet. Om 
behov finns för närvaro på skolans lov så debiteras avgift för hela lovet oavsett hur många dagar barnet 
lämnas. 

 
Avgiftsfriheten för allmän förskola upphör i samband med det datum som skolans vårtermin slutar. 

 
 2. Ditt barn är på förskolan mer än 15 timmar/vecka och du betalar avgift enligt ovan angiven taxa 

 
 



Avgiftspliktiga personer 
Taxan gäller för såväl ensamstående som makar samt familjehemsföräldrar. Med makar jämställs personer som utan 
att vara gifta med varandra lever tillsammans och 
 har gemensamt barn 
 ej har gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress 
 
Om en förälder arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andre föräldern, ska bådas inkomster 
räknas med i hushållets sammanlagda inkomst (oavsett i vilket land inkomsten beskattas). 

 
Ej sammanboende föräldrar 
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bort växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats för barnet, 
ska var och en faktureras utifrån respektive hushåll. Fakturor skickas till båda föräldrarna, men fakturornas belopp 
tillsammans överstiger inte maxavgiften. Föräldern är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell 
make/maka/sambo.  
 
Hur många timmar barnet har rätt till under respektive förälders vecka utgår från den biologiska förälderns behov, 
beroende på om föräldern är arbetslös, sjukskriven, föräldraledig, studerar eller förvärvsarbetar.  

 



Fastställande av avgift 
När barnet fått en plats är föräldern skyldig att lämna inkomstuppgift. Om inkomstuppgift ej lämnas sker fakturering 
enligt maxbeloppet. När inkomstuppgift sen lämnas justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte. Avgift 
betalas fr.o.m. det datum inskolning påbörjas. Räkning skickas ut omkring den 10:e varje månad med förfallodag den 
sista i samma månad och gäller för innevarande månad, d.v.s. den månad räkningen skickas ut. Avgift tas ut för 12 
månader per år. Eftersom barnet abonnerar på en plats betalas avgift även om barnet ej varit närvarande p.g.a. ledighet, 
sjukdom eller annan frånvaro.  

 
Ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden 
Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst, adress och familjeförhållanden till barn- och 
utbildningsförvaltningen. Kommunen begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år. Kontroll av lämnade 
uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren eller skattemyndigheten. Om oriktiga uppgifter lämnas och det leder till 
att felaktig avgift debiterats, kan kommunen kräva resterande avgifter i efterskott (3 år tillbaka i tiden).  
 


