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Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Utdrag ur styrdokument Regler och avgifter för förskola, fritidshem och

pedagogisk omsorg, reviderat december 2017
Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum. Avgift betalas med en viss
procent
(enligt tabell nedan) av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta
avgiftsgrundande inkomst är 45 390 kronor per månad.
Man betalar så länge barnet/barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av
sjukdom,
semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden. Om inkomstuppgift inte
lämnas, får man betala full taxa.
Från och med september det år barnet fyller tre år sänks avgiften om
omsorgsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. Gäller till och med det att
barnet börjar förskoleklass eller grundskola.
Avgift betalas för varje månad under året. Avgiften avser innevarande månad.
Vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende
varannan vecka
har rätt att få en delad avgift. Avgiften baserar sig på respektive hushålls
inkomst.

Förskola
Barn 1

Barn 2

Barn 3

Mer än 30

3 % (dock

2 % (dock högst 922

1 % (dock högst

timmar

högst 1382 kr)

kr)

461 kr)

Postadress
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033–231300

Telefax
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15 till 30 timmar

2,7 %

1,8 %

0,9 %

Mindre än 15

2,4 %

1,6 %

0,8 %

timmar
Anm.) Så fort tiden överstiger 15 timmar (t ex 15,01) räknas avgift enligt 15 till 30
timmar. Samma gäller vid 30 timmar.

Fritidshem
Barn 1

Barn 2

Barn 3

Oberoende av

2 % (dock högst

1 % (dock högst

1 % (dock högst

antal timmar

922 kr)

461 kr)

461 kr)

Anm.) Barn räknas som 6 år från den 1 september det år de fyller sex.

Som barn 1 i familjen räknas det som är yngst. Man betalar avgift för högst 3
barn. Alla barn i familjen räknas samman oavsett om de är placerade i
förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg.

