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Välkommen till Bildningsförvaltningens verksamhet - här kan du läsa om 
vilka taxor och avgifter som gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Även 
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds. 
Alla barn i förskola har rätt till allmän förskola (525 tim./år) från höstterminen det år barnet 
fyller 3 år och vistelsetiden är gratis.  
 
Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna, men frivillig för barnen att 
delta i. Verksamheten följer skolans läsårstider. Avdrag för allmän förskola augusti-maj 
månad. Övriga månader ordinarie avgift. 
 

Pedagogisk omsorg (fd familjedaghem) 

För barn i pedagogisk omsorg görs inget avdrag för allmän förskola. 
 

Maxtaxa för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem 

Kommunen har rätt att ta ut avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 
Förändrad inkomst lämnas på webben se www.torsas.se (Utbildning och Förskola, under hitta 
snabbt  - Inlogg för vårdnadshavare.) Vistelsetider/schema  ändras via Tempus. Lämnas fältet 
för inkomst tomt debiteras maxtaxa. Vårdnadshavarna får själva ansvara för att uppdatera på 
Mina sidor på Förskole- och fritidshemswebben, aktuellt telefonnr, inkomst, mailadress. 
 

 

Så här är taxan uppbyggd  

- Avgiften är en fast månadsavgift som fastställs oberoende av hur många dagar barnet varit 
närvarande 
- Avgiften tas ut 12 månader per år 
- Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform ska betalas för det yngsta barnet i familjen, 
det vill säga det yngsta barnet räknas som barn nr 1. 
– Det är ingen avgift för 6-åringar i Förskoleklass. För tid utöver förskoleklass gäller avgift för 
fritidshem.. 
 
Avgiften per barn och månad beräknas med ledning av  
- Verksamhetsform 
- Antal placerade barn i familjen 
- Hushållets sammanlagda bruttoinkomst är beräknas utifrån max 52.410 kr/månad 
 

Beräkningsgrunder för avgift 

Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Med hushåll menas 
ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna eller personer av samma 
kön, som lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på 
samma adress. Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande även för makar som 
bor tillsammans även om den ena parten inte är vårdnadshavare till barnet.  
 
För vårdnadshavare som bor på skilda håll men har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis 
hos vårdnadshavarna och där båda vårdnadshavarna har behov av placering, barnet får då två 
placeringar och det finns möjlighet att få varsin faktura. 
 

http://www.torsas.se/
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Barnomsorgsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares 
hushåll. Detta innebär att avgiften kan bli både lägre och högre beroende på hushållens 
respektive inkomster. De sammanlagda avgifterna överstiger dock inte avgiften för en 
barnomsorgsplats (maxtaxan). 
 
Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den 
personens inkomst också anmälas som inkomst för beräkning av avgiften 

 
Kommunen säger upp plats i förskola/ped. omsorg/fritidshem 

Bildningsnämnden har efter prövning möjlighet att säga upp plats, om inte avgiften erläggs 
enligt avgiftsbestämmelserna. Ansökan gällande syskon kommer inte att beviljas om skuld inte 
reglerats. 
 

 

Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamhet 
Förskola/ped. 
Omsorg 

Barn till föräldrar som 
arbetar/studerar 

Högst 15 tim. för 
arbetssökande/föräldralediga 

Avgiftsgrundande  
Inkomst (kr/månad) 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 1 Barn 2 Barn 3 

3 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 

 
Högst (kr/månad) 
 

 
1 572 kr 

   
 1 048 kr  

 
 524 kr 

 
  1 048 kr 

 
  524 kr 

 
 524 kr 

 

Fritidshem 

Rätt till plats inom fritidshem: Endast barn till vårdnadshavare som arbetar/studerar har rätt 
till plats inom fritidshemsverksamheten. För barn med särskilda behov sker särskild prövning. 

 
Fritidshem Barn till föräldrar som 

arbetar/studerar 
 

 
 

 

Avgiftsgrundande 
Inkomst 
(kr/månad) 

Barn 1 Barn 2 Barn 3    

2 % 1 % 1 %   

 
Högst (kr/månad) 
 

 
1 048 kr 

 

 
524 kr 

 

 
524 kr 

 

  

 

Lovplats 

(för barn som slutat på fritidshemmet och har behov av tillfällig plats på lov) 

 
Heldag: 90 kr 
Hel vecka: 400 kr 
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Betalning av avgift 

Avgiften uttages i efterskott. Den skall vara inbetald den 30:e innevarande månad. 
Påminnelse utgår 5 dagar efter fakturans förfallodatum och förfaller till betalning efter 8 dagar. 
Inkassokrav (Visma kravhantering) skall utsändas 5 dagar efter påminnelsens förfallodatum 
och förfaller till betalning efter 8 dagar. Bildningsnämnden har rätt att säga upp plats, om 
inte avgiften erläggs enligt avgiftsbestämmelserna. 
 

Reducering av avgift 

Avdrag med 1/30/tillsynsdag erhålles fr.o.m. 61:a dagen av ett barns sjukdom. Avdrag sker i 
övrigt endast då personal i pedagogisk omsorg är sjuk och någon ersättare inte kan anvisas. 
 

För barn med behov av särskilt stöd 

Ansökan görs på särskild blankett. Beslut om utökad tid görs av förskole rektor. 
Vid stöd för barnet finns det en specialpedagog anställd inom förskolan. 
 

Inkomständring 

Vid inkomständring skall omgående ny inkomstuppgift lämnas via förskole- 
fritidshemswebben. Hänsyn till ny inkomst tages fr.o.m. månaden efter inlämnandet, kan dock 
rättas en månad bakåt. Inkomstuppgifterna kontrolleras hos försäkringskassa/skattemyndighet. 
 

 
 

 
Om Du har frågor är Du välkommen att höra av Dig till 
Bildningsförvaltningen tel. 0486-33 433, 33 459 
 
 
 
 
 


