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Taxa  
för  
den kommunalt finansierade barnomsorgsverksamheten 
Fastställd av kommunfullmäktige 2017-06-14, § 94, dnr 2017/0325 KS.112 

att gälla från och 2017-07-01 

 

Generellt 
Barn- och ungdomsnämnden ska utfärda tillämpningsanvisningar till taxan. 

Med kommunalt finansierad barnomsorgsverksamhet menas kommunala och 
fristående förskolor, fritidshem, familjedaghem, pedagogisk verksamhet på 
obekväm tid och öppna förskolor som får kommunalt bidrag enligt gällande 
skollagen (2010:800) för att finansiera verksamheten. Fritidsgårdar omfattas inte 
i detta sammanhang eftersom de inte har rätt till bidrag enligt skollagens 
bestämmelser. 
 

Taxa 
a) Taxan grundar sig på förordningen (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. I 
förordningen jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § 
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 
d.v.s. familjedaghem och barnomsorg på obekväm tid.  
 

b) Avgift utgår med det maximala belopp som anges i förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet som villkor för att erhålla statsbidrag, med 
de undantag som anges i denna taxa. 
 

c) Avgiften utgår med samma avgiftsdifferentiering (syskonrabatt) i 
enlighet med villkoren för att få statsbidrag enligt förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet. Kommunens avgiftsdifferentiering gäller 
enbart för barn i avgiftsbelagd barnomsorgsverksamhet. 
 

d) Barn som enligt skollagen har rätt till allmän förskola har 525 timmar per 
år på förskola avgiftsfria. I Sollentuna har barn som har rätt till allmän 
förskola även rätt till 525 timmar per år på familjedaghem avgiftsfria. 
Vid utnyttjande mer än 525 timmar per år utgår avgift på 2,25 % av 
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första barnet, 
1,50 % för det andra barnet och 0,75 % för det tredje barnet. Från och 
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med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad beräknas på samma grunder som 
finns i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 
 

e) Avgift för barn som går i fritidshem för elever i årskurs 4 – 6 utgår på 
1,00 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första 
barnet, 0,50 % för det andra barnet och 0,50 % för det tredje barnet. Från 
och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad beräknas på samma grunder som 
finns i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 
 

f) Öppen förskola är avgiftsfri. 
 

g) Avgift betalas 12 månader per år, med undantag för när barnet har varit 
utan placering 3 månader eller mera. 
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