
 

Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem (pedagogisk 
omsorg) från och med 2018-01-01 

Barn i förskola och 

familjedaghem 

(pedagogisk omsorg) 

Barn 0-2 år Barn 3-5 år 

Gäller fr.o.m. augusti det år barnet 

fyller tre år 

 % av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

% av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

Barn 1, yngsta barnet 3,0  1 382:- 2,0 922:- 

Syskonavgift barn 2 2,0     922:- 1,0 461:- 

Syskonavgift barn 3 1,0     461:- 1,0 461:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 

Barn i fritidshem och 

familjedaghem 

(pedagogisk omsorg) 

Barn 6-9 år Barn 10 – 13 år 

Gäller fr.o.m. augusti det år barnet 

fyller tio år 

 % av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

% av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

Barn 1, yngsta barnet 2,0     922:- 1,0 461:- 

Syskonavgift barn 2 1,0     461:- 1,0 200:- 

Syskonavgift barn 3 1,0     461:- 1,0 200:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 

Skolbarn med morgon- och/eller lovomsorg 1,0 200:- 

* Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten och kan komma att ändras om Skolverket ändrar 

denna. 

Så här beräknas avgiften 
o Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst före skatt). 

o Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 januari 2018 46 080 kr per 

månad*.  

o Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg påverkar avgiften oavsett 

om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet. Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”. 

o I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till båda hushållen om båda 

vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 

Respektive hushåll betalar halv avgift utifrån hushållets bruttoinkomst. 

o Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen avgift. 

o Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift. 

o För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. Barn i familjehem räknas 

inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är 

platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 

o För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För placering 15 timmar per vecka 

eller mindre betalas ingen avgift. 

o Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande. Juli månad är avgiftsfri. 

Allmän förskola 

o Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria. 

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös 

o För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 

arbetslös betalas halv avgift. 

o För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 

arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas halv avgift. 

o För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas hel 

avgift. 

o För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas ingen 

avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas hel avgift. 

Vid längre tids sjukdom 

o Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a kalenderdagen till och med 

sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas. 

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader 

o Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till avgiftsbefrielse för de dagar 

väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet fått en placering, minskas 

för de antal dagar förseningen varat. Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid 

avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor 

och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i boendestadsdelen samt till minst en kommunal förskola eller 

familjedaghem (pedagogisk omsorg) i en närliggande stadsdel.  
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