
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen 1 jan 2022 
 
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur 
mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst 
upp till ett inkomsttak.  

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I 
fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst 
yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta 
avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.  

Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410kr (från 50 340 kronor per månad 2021)  
 

I de fall hushållets avgift påverkas genom indexregleringen av inkomsttaket, att 
hushållets bruttoinkomst överstiger 50 340 kr men samtidigt understiger 52 410 kr, ber vi 
er att inkomma med en ny inkomstredovisning. I övrigt kommer Ängdala förhålla sig till 
hushållens redovisade inkomstuppgifter på samma sätt som vi gör idag. Det medför att 
en redovisad inkomst som idag överstiger inkomsttaket fortsätter att göra det efter 
indexregleringen ifall man inte inkommer med en ny inkomstredovisning.  
 
I samband med faktureringen för februari kommer vi att fakturera enligt de nya 
avgiftsnivåerna. Februarifakturan kommer även innehålla den mindre korrigeringen för 
januari. Detta i och med att de nya avgiftsnivåerna gäller från och med den 1 januari 
2022.  
 

Förskola 

 Avgiftstak Maxbelopp Allmän förskola 

Barn 1 3 % 1 572 kr 1 223 kr  
Barn 2 2 % 1 048 kr 699 kr  
Barn 3 1 % 524 kr 524 kr 

 

Fritidshem 

 Avgiftstak Maxbelopp 

Barn 1 2 % 1 048 kr 
Barn 2 1 % 524 kr 
Barn 3 1 % 524 kr 

 

Beräkning av avgiften för ”Allmän förskola (3-, 4- och 5-åringar)” 

Enligt skollagen 8 kap 4 § har barn fr.o.m. höstterminen (1/9) det år barnet fyller tre år 
rätt till avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. Dessa 525 timmar fördelas om 
15 timmar/vecka under skolans läsår och reduceras avgiften om barnet har ett 



omsorgsbehov utöver de 15h/v. Avgiftsfri allmän förskola följer skolans terminer med 
ledighet för lov och kompetensutvecklingsdagar.  
Det innebär att barn som endast går upp till 15 timmar per vecka på förskolan under 
terminen har en avgiftsfri plats. De barn som är på förskolan mer än 15 timmar i veckan 
betalar avgift enligt tabellen. 
 
För att underlätta vid avgiftsdebitering summeras alla månadskostnader för att sedan 
divideras med antalet månader per år och därmed få fram en kostnad per månad som är 
den samma årets alla tolv månader.   
 
Uträkningar: 
 
Avgiftsfri förskola (reducering) om 525h/år, 15 h/v ger 35 veckor på ett läsår.  
 
52 veckor – 35 veckor ger 17 veckor enligt maxtaxa 17/4=4,25 månader (avrundas till 4 
månader med full avgift).  
 
Barn 1 (allmän förskola):  
0 
8 månader allm. förskola dvs. 8 x 1048 = 8384 kr/år 
 
4 månader m. full avg. 4 x 1572= 6 288 kr/år 
 
Total kostnad per år: 14 672 kr/år vilket ger en månadskostnad på 1 223 kr/månad.  
 
Barn 2 (allmän förskola): 
 
8 månader allm. förskola dvs. 8 x 524= 4 192 kr/år 
 
4 månader m. full avg. 4 x 1 048= 4 192 kr/år 
 
Total kostnad per år: 8 384 kr/år vilket ger en månadskostnad på 699 kr/månad.  
 
 
För ytterligare information eller frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

 


