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Taxa för förskola, annan pedagogisk 
verksamhet och fritidshem från 1 juni 2020 

Vallentuna kommun tillämpar maxtaxa. 
 
Barn 1-2 år till och med 31 juli det året barnet fyller 3 år. 
Barn 3-5 år från och med 1 augusti det året barnet fyller 3 år. 
 

Barn 1-2 år mer är 15 timmar per vecka      

Barn nr 1 3 % av inkomsten dock högst  1 478 kr/mån 

Barn nr 2 2 % av inkomsten dock högst  986 kr/mån 

Barn nr 3 1 % av inkomsten dock högst  493 kr/mån 

Barn nr 4 ingen avgift  0 kr/mån 
      

Barn 1-2 år max 15 timmar per vecka      

Barn nr 1 2,25 % av inkomsten dock högst  1 109 kr/mån 

Barn nr 2 1,5 % av inkomsten dock högst  739 kr/mån 

Barn nr 3 0,75 % av inkomsten dock högst  370 kr/mån 

Barn nr 4 ingen avgift  0 kr/mån 
      

Barn 3-5 år, mer än 15 timmar per vecka     

Barn nr 1 2,25 % av inkomsten dock högst  1 109 kr/mån 

Barn nr 2 1,5 % av inkomsten dock högst  739 kr/mån 

Barn nr 3 0,75 % av inkomsten dock högst  370 kr/mån 

Barn nr 4 ingen avgift  0 kr/mån 
      

Barn 3-5 år max 15 timmar per vecka. Ledig alla lov   

Från 1 augusti det året barnet fyller 3 år  0 kr/mån 

        

Förskola föräldraledig/arbetslös 15 alternativt 25 timmar per vecka 

Barn 1-5 år     

Barn nr 1 2,25 % av inkomsten dock högst  1 109 kr/mån 

Barn nr 2 1,5 % av inkomsten dock högst  739 kr/mån 

Barn nr 3 0,75 % av inkomsten dock högst  370 kr/mån 

Barn nr 4 ingen avgift  0 kr/mån 
      

Fritidshem, elever 6-12 år     

Barn nr 1 2 % av inkomsten dock högst  986 kr/mån 

Barn nr 2 1 % av inkomsten dock högst  493 kr/mån 

Barn nr 3 1 % av inkomsten dock högst  493 kr/mån 

Barn nr 4 ingen avgift   0 kr/mån 
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Avgift betalas för 12 månader per år. 

 

 Det yngsta barnet räknas som barn nr 1 
 

 Avgift tas ut från första inskolningsdagen 
 

 Allmän förskola gäller från 1 augusti det året barnet fyller 3 år tom 31 
juli det året barnet fyller 6. Vistelsetid max 15 timmar per vecka. Ingen 
vistelse under skolans lov, så som sommarlov, höstlov, jullov, sportlov, 
påsklov och andra lovdagar enligt skolans läsårsdata. Allmän förskola 
är avgiftsfri, gäller endast förskola, inte pedagogisk omsorg 
(familjedaghem). 
 

 För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar per vecka reduceras 
avgiften för allmän förskola. 
 

 Avgiften är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets 
bruttoinkomst. Om hushållets bruttoinkomst är 49 280 kr per månad 
(före skatt) eller högre gäller den högsta avgiften. 
 

 För barn, 1-5 år som erbjudits förskola enligt Skollagen 8 kap. 7§, 16§ 
debiteras avgiften bara för den del av verksamheten som överstiger 15 
timmar per vecka enligt fastställd taxa. 

 


