
Förskola 
Avgift i förskola tom juli det år barnet fyller 3 år 

Omsorgstimmar/vecka  Avgift  Avgift  Avgift  

   1:a barnet  2:a barnet  3:e barnet  

-15  1,50%  1,00%  1,00%  

15-30  2,25%  1,50%  1,00%  

30-  3,00%  2,00%  1,00%  
 
Förskola, 3-5-åringar 

Avgift i förskola, 3-5-åringar from aug det år barnet fyller 3 

Omsorgstimmar/vecka  Avgift  Avgift  Avgift  

   1:a barnet  2:a barnet  3:e barnet  

-15  Avgiftsfritt 
under 
läsårstid  

Avgiftsfritt 
under 
läsårstid  

Avgiftsfritt 
under 
läsårstid  

15-30  1,50%  1,00%  0,70%  

30-  2,25%  1,50%  0,70%  

 
 
 
Avgiftstak 
Avgiften kan aldrig bli högre per månad än enligt följande tabell. 

Avgiftstak 

   1:a barnet  2:a barnet  3:e barnet  

Förskola 1 572 1048 524 
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Avgiften gäller från 1 januari 2022. Ensamstående och sammanboende föräldrar 
betalar enligt samma taxa. 
 

Avgiftsgrundande inkomst 

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda inkomst, oavsett om 
barnen är gemensamma. Avgiftsgrundande inkomst är lön före skatt, andra 
skattepliktiga inkomster samt överskott av näringsverksamhet 

 

Inkomstanmälan 

Inkomstanmälan ska göras  

 Innan platsen tas i bruk 
 på begäran, en gång om året 
 när hushållets inkomst förändras. 
 När inkomsten ändras ska man anmäla det inom en månad. Tillfällig ändring, 

kortare än två månader, påverkar inte avgiften. 

Uppgiften lämnas under sanningsförsäkran och ska styrkas med kopior av 
lönebesked etc.  Inkomsten kan komma att kontrolleras. Den som inte lämnar 
inkomstanmälan efter begäran kan debiteras högsta avgift. 

 

Ändrade familjeförhållanden 

Ändrade familjeförhållanden kan påverka den avgiftsgrundande inkomsten. Vid 
separation räknas ny inkomst från det datum föräldrarna har skilda bostäder. 
Flyttningsdatum ska kunna styrkas. Ändrad avgift gäller fr.o.m följande månad. 

Vi gemensam vårdnad och växelvis boende grundas avgiften på respektive hushålls 
inkomst. 

 

 

Avgiftsgrundande tid 

Föräldrar ska lämna ett schema för barnets tid i förskolan. Frånvaro, tex semester, 
påverkar inte avgiften 

Avgift 

Månadsavgiften är en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten. 
Procentsatsen beror på barnets schemalagda tid och ålder. 

Man betalar för högst tre barn per hushåll. Som första barn räknas det yngsta, som 
andra det näst yngsta. 

Avgift betalas 12 månader om året. Avgiften gäller innevarande månad.  

Vi får ofta frågor om varför man betalar även för juli månad även om förskolan då är 
stängd. Detta beror på att man abonnerar en plats och avgiften för den slås ut under 
årets alla månader. Det år barnet fyller 6 år och börjar förskoleklass avslutas 
placeringen på förskolan automatiskt och förskoleplatsen är därmed färdigbetald. 

Lovdagsomsorg 

Vid behov av lovplacering för barn med avgiftsfri 15 timmarsplacering ska anmälan 
göras i början av varje termin. Avgift debiteras med 25 procent av månadsavgiften 
månadsvis resten av terminen. Anmälan och avanmälan görs till 
ulla.bergstrom@svenskakyrkan.se. 

 

Mertid 
När barnet tillfälligt behöver vara längre i omsorgen beräknas avgiften efter faktisk 
tid för den aktuella månaden. Samma gäller för timanställningar etc då arbetstiden 
inte kan beräknas i förväg, och om schemat överskrids utan att det avtalats i förväg. 
Detta gäller barn med omsorgstid under 30 timmar i veckan. 

 
Uppsägning 
Uppsägningstiden för en plats är 30 dagar. 


