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Riktlinjer för tillämpning av taxa för förskola/pedagogisk 
omsorg/fritidshem från och med 2023-01-01 
 
Rätt till plats inom barnomsorg/pedagogisk omsorg enligt 8 kap 3 § 
samt skolbarnomsorg enligt 14 kap 3 § 
Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets 
egna behov. 
 
Barn med behov av särskilt stöd 
Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver, enligt 
skollagen 8 kap 9 §. 
 
Ansökan om plats  
Anmälan om plats till förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem ska göras på 
kommunens webbsida via e-tjänst. Ansökan till plats får lämnas snarast men 
ködatum räknas tidigast 4 månader innan plats önskas. Inskolning på 
förskola/pedagogisk omsorg är en vecka. Maxtaxan gäller från och med 
första inskolningsdagen. 
 
Gemensam vårdnad 
I de fall barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda 
håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och 
båda har behov av barnomsorg ska båda vara platsinnehavare.  
 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinne- 
havares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.  
 
Maxtaxa per månad 
 
Maxtaxan är baserad på inkomsttak 54 830 kr/månad. 
 
Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1. 
 
Avgift betalas för innevarande månad, 12 månader per år. 
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Avgiften i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg 
 
Barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 645 kronor 
Barn 2:  2 procent av inkomsten – dock högst 1 097 kronor 
Barn 3:   1 procent av inkomsten – dock högst 548 kronor 
Barn 4:    Ingen avgift 
 
Förskoleavgiften reduceras med 30% av ordinarie avgift för 3-5-åringar från 
och med 1 september det år då barnet fyller 3 år. Avgiftsreduceringen gäller 
inte för månaderna juni, juli och augusti. 
 
 
Avgiften i skolbarnsomsorg 
 
Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 1 097 kronor 
Barn 2:   1 procent av inkomsten – dock högst 548 kronor 
Barn 3:   1 procent av inkomsten – dock högst 548 kronor 
Barn 4:    Ingen avgift 
 
 
Avgiftsgrundande inkomster 
· lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster. 
· semesterersättning 
· obekväm arbetstid 
· bilersättningar 
· familjehemsföräldrars arvodesdel 
· pension (ej barnpension) 
· livränta 
· vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter   
  ska inte tas med) 
· sjukbidrag och sjukersättning 
· arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadsstöd 
· familjebidrag 
· Inkomst av tjänst utomlands (skall inräknas så länge hushållsgemenskap  
  råder även om någon är folkbokförd i annat land) 
 
Följande ska inte tas med som inkomst 
· barnbidrag 
· bostadsbidrag 
· ekonomiskt bistånd och socialbidrag 
· studielån och studiebidrag 
· underhållsbidrag och underhållsstöd 

 
Egen företagare 
Överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen. 
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Inkomstuppgifter 
Inkomst ska uppdateras kontinuerligt vid förändringar. Vid utelämnande av 
inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.   
 
Avgiftsnedsättning/avgiftsbefrielse 
Avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse på grund av särskilda skäl beslutas 
av rektor efter prövning. 
 
Obetalda avgifter 
Bristande betalning för mer än två månaders förfallna avgifter innebär skäl för 
uppsägning av plats, såvida inte sociala skäl föreligger. 
 
Uppsägning av plats på förskola/pedagogisk omsorg 
Uppsägning av plats ska ske två månader innan barnet ska sluta. Uppsäg-
ningen görs via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden. 
 
Uppsägning av plats på fritidshem 
Uppsägning av plats ska ske två månader innan barnet ska sluta. Uppsäg-
ningen görs via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden. 
 
Vid arbetslöshet får platsen disponeras högst två månader. Om vårdnads-
havaren under denna tid får ny sysselsättning gäller placeringen som 
tidigare. 
 
Avflyttning från kommunen 
Flyttar barnet från kommunen ska plats sägas upp.  
 
Hushållet 
Hushållet kan avse ensamstående och/eller makar. Med makar jämställs 
sammanboende som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 
har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.  
 
För gifta/sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma 
barn beräknas avgiften på hushållets sammanlagda inkomst. 
 
_____ 
 
 
 


