
     
BILDNINGSVERKSAMHETEN 

Avgifter och regler 

Avgift betalas i procent av föräldrarnas gemensamma avgiftsgrundande inkomst. 

Förskola och familjedaghem  

För första barnet betalas 3,0 %, dock max 1.260 kr/månad.  
För andra barnet betalas 2,0 %, dock max 840 kr/månad.  

För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 420 kr/månad.  
För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift  

Det yngsta barnet räknas som det första. 

Barn till föräldralediga eller arbetssökande  

För första barnet betalas 1,5 %, dock max 1.260 kr/månad.  
För andra barnet betalas 1,5 %, dock max 840 kr/månad.  
För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 420 kr/månad.  
För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift.  

Det yngsta barnet räknas som det första. 

Vistelsetiden är 15 timmar/vecka. Förskolechef bestämmer förläggningen av vistelsetiden.  

Vid arbete har arbetsökande rätt till heldagsomsorg upp till 5 dagar i månaden mot en avgift på 50 

kr/dag. Sammanlagda avgiften får inte överstiga avgiften för förskola och familjedaghem. Vid arbete 
mer än 5 dagar i månaden debiteras avgift enligt taxan för förskola och familjedaghem. 

Skolbarnsomsorg (fritidshem och familjedaghem)  

För första barnet betalas 2,0%, dock max 840 kr/månad.  

För andra barnet betalas 1,0 %, dock max 420 kr/månad.  
För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 380 kr/månad.  
För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift. 

Allmän förskola för 3—5 åringar  

525 timmar avgiftsfritt/år.  

Allmän förskola erbjuds från höstterminen det år barnet fyller 3 år. För föräldrar till 3-5 åringar som 

samtidigt har barnomsorg sker en reducering med 25 % av ordinarie taxa under 9 månader/år 
(september — maj). Reduceringen av avgiften görs fr.o.m. september det år barnet fyller 3 år. 

Förskolechef förlägger vistelsetiden  

Verksamheten följer skolans läsår med lov och studiedagar. 

Obetalda avgifter - avstängning 

Avstängning kan ske vid utebliven betalning. 

Inkrävande av ej betalda fakturor samt handläggning för uppsägning av plats sker enligt fastställda 
rutiner genom påminnelser och inkasso. 

Familj som har obetalda skulder till barnomsorgen återfår platsen först när skulden betalats eller 
avbetalningsplan upprättats.  



 


