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Barn- och utbildningsnämnden
BUN §6 dnr 2021/11

Taxor barnomsorgen 2021
Beslut
Barn och utbildningsnämnden fastställer barnomsorgstaxorna för 2021.

Sammanfattning
BARNOMSORGSTAXA
Avgiften för barnomsorg uttas från 1:a inskolningsdagen och debiteras 12 månader per år. Avgift
uttas alltid så länge plats finns anvisad, även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.
Oavsett antal tim/vecka

Maximalt avgiftstak

Barn 1

3%

1 510 kr/månad

Barn 2

2%

1 007 kr/månad

Barn 3

1%

503 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift

Avgifter för fritidshemmet
Oavsett antal tim/vecka

Maximalt avgiftstak

Barn 1

2%

1 007 kr/månad

Barn 2

1%

503 kr/månad

Barn 3

1%

503 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift

Barn 1 är det yngsta barnet i familjen, barn 2 är det närmast äldre barnet o s v. Endast de barn i
familjen som har barnomsorg räknas.
Avgifter för lovomsorg
Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på
lovomsorgsplats som debiteras 12 månader per år med:
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Barn 1 - 3
Barn 4

0,5 % av inkomsten
0 % av inkomsten

Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 90 kr för heldag och hälften för halvdag (upp till 5
tim). Debiteringen sker i dessa fall i efterskott.
Avgift i allmän förskola
Allmänna förskolan som omfattar 525 timmar per år (15 timmar per vecka under skolans läsårstider)
är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. De som har omsorgstid
utöver i snitt 15 timmar i veckan debiteras enligt taxan men med en reducering med 33,3%.
OBS! att övergången till avgiftsfri allmän förskola för dig som redan har en plats måste anmäla det på
blanketten ”Avgiftsfri allmän förskola”.
Avgift för barn i behov av särskilt stöd
För förskolebarn som bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling enligt 8 kap 9 § i skollagen och är
inskrivet i förskola tas avgift ut endast till den del omsorgstiden överstiger 15 timmar i veckan eller
525 timmar om året. Detta sker genom att avgiften reduceras med 33,3%.

Beslutsunderlag
Skolverket, avgiftsnivåer för maxtaxa 2021

