
Jämförelser av barnomsorgsavgift i familjen Helsingborg 

 Allmänt om avgift Taxa vid inskolning mm Övrigt 

Örkelljunga 
enhetstaxa 

Taxan är utformad som en enhetstaxa, det vill säga 
avgiften avser kostnaden för en plats och är densamma, 
oavsett hur många timmar per vecka som barnet vistas i 
förskolan eller på fritidshemmet. 
Taxan är baserad på en månadsavgift, som betalas varje 
månad så länge barnet uppehåller platsen, även om 
barnet är frånvarande. Detta gäller även i de fall 
vårdnadshavare har exempelvis uppehållstjänst, 
ferietjänst eller liknande anställningsavtal, som gör att 
barnet är frånvarande en viss period.  

Första veckan under 
inskolningsperioden på 
förskolan debiteras ingen 
avgift. 

Barn i förskola (ej fritidshem) 
som är ledigt under en 
sammanhängande period på 
fyra veckor under tiden juni-
augusti debiteras ingen avgift 
för juli månad. 

Ängelholm Avgift för barn i ålder 1 – 2 år 
Omsorgstid upp till 20 tim/vecka  
Omsorgstid över 20 tim/vecka  
 
Avgift för barn i ålder 3-5 år 
Omsorgstid upp till 20 tim/vecka  
Omsorgstid över 20 tim/vecka  
 

Avgiftens grundar sig på 
abbonemnagsprincipen vilket 
innebär att avgift tas ut fr o m 
det datum platsen är tillgänglig 
för barnet. Avgiften tas ut även 
om platsen inte nyttjas under 
viss tid. 

Avgiftsreducering beviljas med 
50 % av månadsavgiften vid 
styrkt frånvaro 
som beror på barns eller 
vårdnadshavares sjukdom. För 
att reducering ska 
medges måste frånvaron 
uppgå till en 
sammanhängande period på 
minst 
15 kalenderdagar. 

Höganäs 
enhetstaxa 

I Höganäs tillämpar vi maxtaxa. Den beräknas efter hur 
stor inkomst ditt hushåll har och hur många barn du har 
inom skolbarnomsorgs- och barnomsorgsverksamheten. 

Under de 14 första 
kalenderdagarna, då barnet 
skolas in i verksamheten, 
betalas ingen avgift för barn 
mellan 1-5 år. All frånvaro 
(exempelvis sjukdom, 
semester, ferier, annan 
ledighet)  meddelas till 

För barn som har barnomsorg 
utöver allmän förskola 
reduceras avgiften med 30 
procent eftersom platsen i 
allmän förskola är avgiftsfri. 



personalen. Frånvaro ger inte 
rätt till reducerad avgift. 

Båstad 
enhetstaxa 

Avgift debiteras månadsvis på den hushållets samlade 
avgiftsgrundande inkomst enligt nedan och tas ut för 12 
månader per år. 

Den första veckan är avgiftsfri 
vid första placeringen. 

För 3-, 4- och 5-åringar 
reduceras avgiften med 30% fr 
o m september t o m maj. Juni 
t o m augusti betalar samtliga 
3-, 4- och 5-åringar avgift enligt 
barnomsorgstaxan. 

Helsingborg 
enhetstaxa 

Avgiften beräknas efter antalet barn som är inskrivna i 
stadens förskoleverksamhet och/eller skolbarnsomsorg 
samt på bruttoinkomsten. Avgiften är oberoende av 
vistelsetid 

 Avgiften grundar sig på att 
abonnemang tecknats mellan 
förälder och staden företrädd 
av den nämnd som 
tillhandahåller tjänsten. 
Abonnemanget innebär att 
avgift betalas även för tid då 
barnet inte utnyttjar platsen. 
Avgift tas ut 12 månader per 
år. 

Landskrona 
enhetstaxa 

Avgift gäller fr o m inskolning och 12 månader per år   

Bjuv 
enhetstaxa 

Hur mycket en förskoleplats i Bjuvs kommun kostar 
beräknas utifrån hushållets bruttoinkomst  ( inkomst före 
skatt ) och hur många barn det finns i hushållet som är 
inskrivna i Bjuvs kommuns förskoleverksamhet 

Man betalar avgift från det 
datum som barnet erbjuds 
plats i förskola d.v.s. även 
under inskolningsperioden. 

Avgiften betalas 12 
månader/år. Det innebär att 
avgift tas ut även under 
semester och annan 
ledighet..Taxan är densamma 
för ensamboende, 
sammanboende och gifta. För 
familjehemsföräldrar beräknas 
avgiften på inkomst  plus 
arvodesdel. 

Åstorp Avgiften tas ut från och med första placeringsdagen, för 
innevarande månad och under 12 månader per år. 

  



I förskoleverksamheten är barnens vistelsetid och 
hushållets inkomst avgörande för avgiftens storlek.  
Taxan innehåller två tidsintervaller 0 – 25 timmar 
respektive 25,01 timmar och däröver per vecka. 

Perstorp 
enhetstaxa 

Barn 1 3% av inkomsten - dock högst  1 362 kr  (tidigare 
1 313 kr) 

Barn 2 2% av inkomsten - dock högst 908 kr (tidigare 875 
kr) 

Barn 3 1% av inkomsten - dock högst 454 kr (tidigare 438 
kr) 

barn nr 4: ingen avgift 

Gränsen för heltid respektive halvtid går i 
förskola/familjedaghem upp till och med 28 timmar i 
veckan. För halvtidsbarnen betalas 70% av 
heltidsbarnens avgift 

 

Frånvaro såsom sjukdom eller 
semester innebär ingen 
reducering av avgiften. Ej 
utnyttjad tid kan ej 
tillgodoräknas vid annat 
tillfälle. Avdrag från 
barnomsorgsavgiften görs för 
högst 14 inskolningsdagar. Vid 
överflyttning mellan 
verksamheter görs inget 
avdrag 

 

Svalöv Den månatliga avgiften utgår från den beställda 
omsorgstiden och reduceras inte om barnet är 
frånvarande på grund av t.ex. lovdagar, semester, 
sjukdom eller då barnet lämnas färre timmar än den tid 
som är beställd. Sådan tid är således inte skäl för ändring 
av omsorgstid. 

Taxenivåer  
Förskola 1-2 åringar  
60 % av maxtaxebeloppet upp till 15 tim/vecka.  
100 % av maxtaxebeloppet 15,1 tim/vecka och där 
utöver.  
Allmän Förskola 3-5 åringar  
0 % av maxtaxebeloppet upp till 15 tim/vecka  
- Önskas enbart allmän förskola 525 tim/läsår (under 
skolans läsårstider) utgår ingen avgift. Detta måste då 
meddelas områdets expedition.  

Ordinarie avgift tas ut under 
inskolningstiden. 
Avgift tas ut under årets alla 
månader 

Under vårdnadshavares 
sjukdom får barnet lämnas 
under den tid som kan anses 
skälig. Bedömning från läkare 
avseende omsorgsbehov krävs 
efter en månad. 
Tidsomfattning prövas fyra 
gånger årligen av 
områdeschef.  
Barn har enligt 
barnkonventionen (Förenta 
Nationerna) rätt till vila och 
rekreation och bör av den 
anledningen under 
semesterperioden ha minst 
fyra veckors ledighet.  



 
10 % av maxtaxebeloppet är avgiften  
- Då barnet har en plats i förskolan på 15 tim/vecka under 
hela året.  
 
66 % av maxtaxebeloppet är avgiften  
- Då barnet har en plats i förskolan på 15,1 tim/vecka och 
därutöver under hela året.  

 

Områdeschef har rätt att av 
vårdnadshavare begära ett 
intyg från arbetsgivare, 
arbetsförmedlingen eller skola 
avseende tiderna för 
arbete/studier. 

Klippan Avgiften beräknas på följande tidsintervaller för 
förskoleverksamheten       
0 - 15 timmar/vecka:  60 procent.     
15,1 - 28 timmar/vecka:  80 procent.     
28.1 - -- timmar/vecka:  100 procent.     
      

Inskolning på förskolan: De 
första 10 dagarna tas avgift ut 
för 15 tim/v, därefter gäller 
avgiften efter ordinarie 
schema. 

Avgiften gäller från barnet 
första placeringsdag och tas 
ut 12 månader/år. Platsen är 
ett abonnemang. Avgift ska 
betalas även om barnet är 
tillfälligt frånvarande. Fakturan 
för aktuell månad skickas 
ut omkring den 15:e-20:e varje 
månad. Betalas inte fakturan 
så medför detta avstängning 
från barnomsorgen. 

 

Enhetstaxa  

Örkelljunga 
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Taxa utifrån omsorgstid 
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