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Kommunfullmäktige beslutade i § 303/2015 att utbildningsnämnden ska låta nivån på avgifterna för 

barnomsorg följa den avgiftsgrundande inkomst som Skolverket fastställer. 

 

Kontakta utbildningsförvaltningen för aktuell taxa för innevarande år. 
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Avgiftstaxa för barnomsorg 
 

Avgiften för barnomsorg är beroende av hushållets bruttoinkomst, antalet 

placerade barn och hur länge barnet vistas i verksamheten. Avgiftsmodellen 

har sin utgångspunkt i den av Skolverket fastställda maxtaxan. 

 

Hushållets högsta avgiftsgrundande inkomst är 46 080 kronor per månad 

(2018). I förskoleverksamheten finns två nivågrupper beroende på hur 

många timmar barnet är placerat. I skolbarnsomsorgen (fritidshemmet) finns 

endast en grupp oavsett placeringstid. 

 

Högsta avgiften i en familj med flera barn placerade betalas för det yngsta 

barnet (”första barnet”). För det fjärde barnet placerat i barnomsorgen 

betalas ingen avgift alls.  

 

Barn som har rätt till allmän förskola får vara i förskoleverksamhet, utan 

avgift, 525 timmar per år, under läsårstider. Under sommaren (tiden mellan 

vårterminens slut och höstterminens början) samt jullov pågår ingen allmän 

förskola. För barn 3 - 5 år med behov utöver 15 timmar per vecka minskas 

avgiften med 30 procent under läsårstider. Resterande period utgår ordinarie 

avgift enligt maxtaxa. 

 

Förskola och familjedaghem, 1-5 år 

 

Placering mer än 15 tim/vecka 

Barn 1: 3 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 1382 kr/mån (2018) 

Barn 2: 2 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 922 kr/mån (2018) 

Barn 3: 1 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 461 kr/mån (2018) 

 

Placering upp till 15 tim/vecka 

Barn 1: 2,5 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 1152 kr/mån 

(2018) 

Barn 2: 1,5 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 691 kr/mån (2018) 

Barn 3: 1 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 461 kr/mån (2018) 

 

Fritidshem för 6-12-åringar:  

Barn 1: 2 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 922 kr/mån (2018) 

Barn 2: 1 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 461 kr/mån (2018) 

Barn 3: 1 % av den avgiftsgrundande inkomsten, högst 461 kr/mån (2018) 
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