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1. Allmänna regler  
Barn från och med ett års ålder får vistas i förskoleverksamhet och fritidshem i 
den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier samt skälig restid till och från arbetsplatsen. (8 kap 5 § skollagen) 
Berättigad tid i förskoleverksamhet eller fritidshem bedöms utifrån 
vårdnadshavares arbetstid, inte sysselsättningsgrad. Detta innebär att barn inte 
får vistas i förskoleverksamhet eller fritidshem vid vårdnadshavares ledighet 
från förvärvsarbete (semester, ledig dag enligt schema etc.). Studerande beviljas 
placeringstid med hänsyn till studiernas omfattning och utgår från 
vårdnadshavarnas gemensamma behov av tid.   
 
Barn kan även, av särskilda skäl, erbjudas placeringstid utöver vårdnadshavares 
tid för förvärvsarbete eller studier. Omfattningen av stödplacering bestäms med 
hänsyn till barnets behov. Beslutet i dessa fall tas av förskolechef/rektor på 
respektive förskola/skola. (8 kap7 § skollagen) 
 
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman 
ska kommunen erbjuda barnet plats i förskola inom fyra månader. Barn som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola 
ska skyndsamt erbjudas plats. 
 
Placering i kö till förskoleverksamhet och fritidshem grundar sig på 
vårdnadshavarnas önskade placeringsdatum men tidigast möjliga ködatum är 4 
månader innan önskat placeringsdatum. Placering sker tidigast en dag efter att 
barnet fyllt ett år. 
 
Regler för turordning: 

1. Syskonförtur.  
2. Kötid. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först. Syskon i 

samma hushåll erbjuds plats samtidigt. 
 

Vårdnadshavare ska skicka in meddelande till kommunen  om att de accepterar 
placeringserbjudandet tillsammans med uppgifter om hushållets 
avgiftsgrundande inkomst och uppgifter om vilka tider barnet ska vara i 
förskolan/fritidshemmet. Barnet kan sedan börja i förskoleverksamhet eller 
fritidshem.  
 
Om placeringen inte blir på den önskade förskolan kan vårdnadshavarna ansöka 
om att flytta över till en annan enhet, överflytt. Överflytt sker endast i samband 
med höstterminens start. 
 
Barn, vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa ska från och med ett 
års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan. (8 kap 6 § skollagen) Förläggningen av vistelsetidens sker mellan kl. 8-16 
och avgörs av vårdnadshavarnas behov, barnets behov och verksamhetens 
förutsättningar.  (Exempelvis 3 dagar i veckan  5 timmar/dag eller 5 dagar i 
veckan 3 timmar/dag.) 



 
 

I de fall vårdnadshavare blir arbetssökande, ska rätten till vistelse 15 timmar i 
veckan träda i kraft. I dessa fall tillämpas inte uppsägningstiden, men fakturering 
sker kalendermånaden ut. Minimidebitering är en månadsavgift.  
 
Barn, vars vårdnadshavare är sjukskriven eller har sjukbidrag, pension eller 
havandeskapspenning får vistas i förskoleverksamheten eller på fritidshem. 
Vistelsetiden sker i samråd med verksamheten men avgörs utifrån 
vårdnadshavarnas behov och barnets behov.  
 
Barn/elever vilka inte har fritidshemsplats kan erhålla sådan under skolans 
lovdagar, avgiften är 50 kronor/dag. Rätten till tillfällig fritidsplats under skollov 
gäller inte under sommar- och jullov.  
 
Uppsägningstiden av plats i förskoleverksamheten/fritidshemmen är 30 dagar 
och ska ske skriftligt eller digitalt.  
 
Placeringen i förskolan/fritidshemmet avslutas om ett barn varit ifrån 
verksamheten i 30 dagar utan att vårdnadshavarna har varit i kontakt med 
personalen.  
 
Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgiften att 
tas ut även för den lediga perioden. Det gäller såväl vid byte från en förskola till 
en annan, byte från förskoleverksamhet till skolbarnsomsorg när barnet börjar 
förskoleklass eller när platsen på fritidshem sägs upp över sommaren.  
 
Placering i förskoleverksamhet/fritidshemmet berättigar inte till skolskjuts.  
 
Familjer som har behov av skolbarnsomsorg max 15 dagar per termin kan 
ansöka om terminsplacering. Avgiften är 400 kronor/termin och gäller heldagar. 
Anmälan om terminsplacering ska göras minst en månad i förväg.  
 
De 15 timmar som omfattas av allmän förskola är avgiftsfri, tid därutöver 
debiteras enligt taxa 3% av inkomst dock högst 1362 kr/mån. 

2. Avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
fritidshem 

Hushållets avgiftsgrundande inkomst utgörs av lön, inkomst av 
näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Den avgiftsgrundande 
inkomsten är hushållets sammantagna, beräknade bruttoinkomst. Till hushållet 
räknas såväl ensamstående vårdnadshavare som gifta vårdnadshavare och icke 
gifta men sammanboende personer. Föreligger oklarheter om storleken på  
hushållets avgiftsgrundande inkomst ska inkomsten för sjukpenningplacering 
vara riktmärke vid beslut av den avgiftsgrundande inkomsten.  

 



 
 

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform ska betalas för det yngsta 
barnet i respektive hushåll, det vill säga det yngsta barnet räknas som det första 
barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. 
Avgift betalas för 12 månader utan reducering för ledighet till exempel semester .   
 
Räkning sänds ut en gång per månad och avgiften avser den månad. Enhetstaxa 
gäller inom förskoleverksamhet och fritidshem. Avgift enligt fastställd taxa uttas 
för inskolningsperioden. Inskolningsperioden omfattar vanligtvis två veckor om 
inga särskilda skäl föreligger.  

 
Verksamhetsform som barnet vistas i avgör vilken avgiftstaxa som ska betalas.  
 
Efter ansökan inklusive läkarintyg uttas ingen avgift för barn vilket haft en 
sjukdom som inneburit att barnet inte vistats inom förskoleverksamheten eller 
skolbarnsomsorgen under en sammanhängande period av en månad eller längre 
period.   
 
Beträffande egen företagares inkomst görs en bedömning med utgångspunkt från 
den av försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt 
föregående års taxering. 

2 a. Ordinarie avgiftstaxa för barn i förskoleverksamhet 

Avgift allmän förskola under perioden 1 september – 31 maj det år barnet fyller  
tre år. 

Barn 1: 3% av hushållets avgiftsgrundande inkomst, dock högst 1 425 
kronor/mån, 

2,75 % dock högst 1 306  kronor i månaden  

Barn 2: 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst, dock högst 950 
kronor/mån  

1,75 % dock högst 831  kronor i månaden  

Barn 3: 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst, dock högst 475 
kronor/mån   

0,75 % dock högst 356 kronor i månaden  

Barn 4: Ingen avgift.  

2 b. Avgiftstaxa för fritidshem 

Barn 1: 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst, dock högst 950 
kronor/mån  

Barn 2: 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst, dock högst 475 
kronor/mån  



 
 

Barn 3: 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst, dock högst 475 
kronor/mån  

Barn 4: Ingen avgift  

3. Regler rörande allmän förskola 8 kap 7 § 
skollagen 

Allmän förskola för tre- till femåringar ska erbjudas alla barn från och med 
höstterminen (1/9) det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år 
barnet fyller 6 år och börjar i förskoleklass. Allmän förskola erbjuds under 
samma dagar som grundskolans läsår. I de fall tre- till femåringar vistas i 
familjedaghem och vårdnadshavaren önskar allmän förskola, ansvarar 
vårdnadshavaren för transporterna till och från familjedaghem och förskola.  
 
Antalet vistelsetimmar för barn i allmän förskola är 15 timmar i veckan under 
grundskolans läsår, motsvarande maximalt 525 timmar per år. Förläggningen av 
vistelsetidens sker mellan kl. 8-16 och avgörs av vårdnadshavares behov, barnets 
behov och verksamhetens förutsättningar.  
 
All vistelse i förskoleverksamhet under perioden 1 juni – 31 augusti för barn vilka 
är i allmän förskola, debiteras med ordinarie avgiftstaxa för förskoleverksamhet.  
 
Om ett barn som har rätt till allmän förskola har behov av att vistas mer 15 
timmar i förskolan betalas den vanliga taxan. 
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