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Den 1 januari 2022 höjs taxan för plats i förskola eller 
familjedaghem och fritidshem.  

Den 1 januari 2022 höjs taxan för plats i förskola eller familjedaghem och fritidshem. 
Det är bara hushåll som har en avgiftsgrundande inkomst över 52 410 kronor per 
månad som berörs av höjningen. Anledningen är att den högsta avgiftsgrundande 
inkomsten per månad och hushåll indexregleras årligen. Högsta avgiftsgrundande 
inkomst per hushåll och månad höjs från 50 340 kronor till 52 410 kronor.  

Kontrollera att du angett rätt månadsinkomst. Du som angett att du accepterar 
högsta avgift och inte lämnat uppgift på exakt månadsinkomst för hushållet, kommer 
att få betala enligt högsta avgift från och med 1 januari 2022, om du inte anmäler att 
hushållet har inkomster som är lägre än 52 410 kronor per månad.

Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Höjningen innebär följande: 

Förskola eller 
familjedaghem

Avgiftstak Nuvarande 
högsta avgift

Högsta avgift
Från och med 1 
januari 2022 

Avgiftsökning 
per månad

Barn 1 3 % 1 510 kronor 1 572 kronor 62 kronor

Barn 2 2 % 1 007 kronor 1 048 kronor 41 kronor

Barn 3 1 % 503 kronor 524 kronor 19 kronor

Fritidshem

Barn 1 2 % 1 007 kronor 1 048 kronor 41 kronor 

Barn 2 1 % 503 kronor 524 kronor 19 kronor

Barn 3 1 % 503 kronor 524 kronor 19 kronor
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