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Förskole- och fritidshemstaxa; 
 
antagen av kommunfullmäktige den 26 juni 2012, § 1071, med ändring den 
23 juni 2015, § 104 2, den 26 januari 2016, § 93, och den 31 maj 2016, § 
644, den 26 januari 2021, § 115. 
 
Kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 §, 14 kap. 
12 § och 25 kap. 9 § skollagen (2010:800). 
 

1 Taxans tillämpningsområde 
 Avgift enligt denna taxa tas ut för barn som har plats i förskola eller 

fritidshem med kommunen som huvudman samt för plats i pedagogisk 
omsorg som kommunen erbjuder i stället för förskola eller fritidshem. 
Verksamheten benämns nedan förskole- och fritidshemsverksamhet. 

 
2 Avgifter 
2.1 Taxan inom förskole- och fritidshemsverksamhet baseras helt på max-

taxans principer enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

 
 Högsta avgift i förskoleverksamheten är: 
 Barn 1: Tre procent av inkomsten. 
 Barn 2: Två procent av inkomsten. 
 Barn 3: En procent av inkomsten. 
 Barn 4: Ingen avgift. 
 
 Högsta avgift i fritidshemsverksamheten är: 
 Barn 1: Två procent av inkomsten. 
 Barn 2: En procent av inkomsten. 
 Barn 3: En procent av inkomsten. 
 Barn 4: Ingen avgift. 
 
 Vid debitering av avgift enligt ovan angivna procentsatser använder 

kommunen de av Statens skolverk lämnade uppgifterna om högsta 
avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet 
per månad för det första, andra respektive tredje barnet. 

 
2.2 Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen 

betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften 
i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast 
äldre barnet. 

 
2.3 Avgiften är inte kopplad till barnens vistelsetider. 
 
2.4 Avgiften erläggs för tolv månader per kalenderår. 
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2.5 Barns frånvaro på grund av sjukdom, föräldrars ledighet eller liknande 

medger inte avdrag från den fastställda avgiften. 
 
2.6 För tillfällig plats i allmän förskola eller fritidshem under skolans lov-

dagar ska avgift erläggas för abonnerad tid med 100 kronor per dag. 
Totalbeloppet för hushållet för den aktuella kalendermånaden får dock 
inte överskrida maxtaxan. 

 
2.7 För barn som erhållit plats i verksamheten med stöd av 8 kap. 7 § eller 

14 kap. 6 § skollagen (barn i behov av särskilt stöd) tas avgift ut end-
ast för vistelsetid som överstiger 15 timmar. 

 
2.8 Vid avgiftsberäkning avrundas beloppet till närmast hela krontal. 
 
2.9 Vårdnadshavaren ansöker om plats. Finns det två vårdnadshavare till 

barnet och båda bor tillsammans med barnet ska båda två ansöka om 
plats. Därmed är båda platsinnehavare och ansvariga för avgiften. 

 
2.10 Vid gemensam vårdnad där vårdnadshavarna inte är folkbokförda på 

samma adress grundas avgiften på inkomsten i det hushåll där barnet 
är folkbokfört. Vid begäran från vårdnadshavarna kan avgift debiteras 
båda hushållen (delad faktura). Avgiften grundas då på respektive 
hushålls inkomst. 

 
2.11 Alla barn som vistas i förskolan 15 timmar per vecka från höst-

terminen då barnet fyller tre år, betraktas som placering ”allmän för-
skola”. Det innebär att vistelsen är avgiftsfri under skolans läsår (525 
timmar). Vid behov av omsorg under skolans samtliga lov, debiteras 
avgift per dag och maxtaxa får inte överskridas. 

 
 Vid omsorgsbehov 3-5 åringar där vistelsetiden är mer än 15 timmar 

per vecka tillämpas fritidshemstaxan (se punkt 2.1) under perioden 1 
september - 31 maj. Under sommarmånaderna 1 juni - 31 augusti 
debiteras avgift enligt förskoletaxan (se punkt 2.1). 

 
3 Avgiftspliktiga personer 
 Med avgiftspliktiga personer avses hushåll bestående av ensamstående 

eller makar. Med makar jämställs partners som utan att vara gifta med 
varandra lever tillsammans och  

a) har eller har haft gemensamt barn, eller 
b) är folkbokförda på samma adress. 
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4 Debitering 
 Avgiften faktureras månadsvis för en månad i efterskott. 

5 Avgiftsgrundande inkomst 
 Ovanstående taxa baseras på hushållets avgiftsgrundande inkomst 

enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som till-
lämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

 
6 Tid för vilken avgift erläggs 
6.1 Avgift ska erläggas från och med det datum då barnet erhållit plats 

inom verksamheten. 
 
6.2 Erhållen plats kan sägas upp av platsinnehavare med en uppsägnings-

tid av två månader. Uppsägningstiden räknas från den dag då uppsäg-
ning kommit in till kommunen. Avgift ska betalas även under uppsäg-
ningstiden. 

 
6.3 Om särskilda skäl finns kan förkortad uppsägningstid medges. 
 
6.4 Om ianspråktagande av plats påbörjas eller avslutas under pågående 

månad reduceras månadsavgiften för den månaden med 1/30 för varje 
dag som ligger före respektive efter överenskommen inskrivning. 

7 Utebliven betalning 
 Vid utebliven betalning under två månader mister platsinnehavare till-

delad plats. 

8 Uppgiftsskyldighet 
8.1 I samband med att plats erhålls är platsinnehavare skyldig att skrift-

ligen lämna uppgift om inkomst. Uppgifterna ska lämnas innan 
platsen får utnyttjas. Inkomstförändringar som inträffar sedan platsen 
erhållits ska anmälas snarast utan anmaning. 

 
8.2 Avgiftsändring som beror på ändrad inkomst verkställs vid månads-

skiftet efter det att ändringen faktiskt inträffat. Avgiftsändring som 
beror på minskad inkomst eller inkomstanmälan efter det att avgift 
fastställts enligt 8.3 verkställs dock vid månadsskiftet efter det att änd-
ringen anmälts. 

 
8.3 Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras den högsta avgiften. 

9 Planeringsdagar  
 För det pedagogiska arbetet i verksamheten ges all personal möjlighet 

till tid för planering och kompetensutveckling. Innebär sådana 
planeringsdagar att platsen inte kan nyttjas i normal omfattning erhålls 
ingen avgiftsnedsättning. 
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10 Tillämpning 
 Barn- och ungdomsnämnden har rätt att utfärda närmare tillämpnings-

föreskrifter till denna taxa. 
 
 

 
1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2012, då förskole- och skolbarnomsorgstaxan 
antagen av kommunfullmäktige den 25 oktober 2001, § 107, ska upphöra att gälla. 
2 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2015. 
3 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016. 
4 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016. 
5 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2021. 
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