
 

                    Taxan gäller från och med 2022-01-01 

    
 

Taxa för förskola och fritidshem  
i Ljungby kommun 

 

 

Gemensamma regler 
För en plats i förskola och fritidshem betalar vårdnadshavaren en avgift i förhållande till 

hushållets totala inkomst oavsett om barnet/barnen i familjen är gemensamma eller inte.  

 

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, så 

innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura om båda har behov av förskola eller 

fritidshem. 

 

I Ljungby kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgiften.  

 

När barnet får en plats ska inkomstuppgift inlämnas. Nya inkomstuppgifter ska också lämnas vid 

förändrad inkomst. 

 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet, som räknas som barn 1 oavsett om det är 

placerat i förskola eller fritidshem. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre 

barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.  

 

Avgiften är densamma oavsett antal timmar barnet är placerat. Avgiften betalas från första 

inskolningsdagen. Avgift tas ut 12 månader per år. 

 

 

Förskola  
För alla barn 1–2 år, för 3-åringar fram till och med augusti och för 4–6 åringar under 

sommarlovet (juni-augusti). Reducerad taxa för allmän förskola gäller endast under skolans 

terminer (september-maj).  

 

• För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 572 kronor. 

• För barn 2 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 048 kronor. 

• För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till    524 kronor. 

 

 

Reducerad taxa 

För barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år och 4–6 åringar under skolans terminer 

(september till maj). För 4–6 åringar under sommarlovet (juni-aug) gäller inte den reducerade 

taxan. Gäller föräldrar med tillsynsbehov, föräldralediga och arbetssökande. 

 

• För barn 1 betalar du 2,4 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 258 kronor.  

• För barn 2 betalar du 1,6 procent av hushållets totala inkomst upp till    838 kronor.  

• För barn 3 betalar du 0,8 procent av hushållets totala inkomst upp till    419 kronor.  

 

Reducering av avgiften görs från och med september månad det år då barnet fyller 3 år. 

 



 

Allmän förskola 

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.  

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan. (525 tim/år = 15 

timmar/vecka i 35 veckor). Den går inte att kombinera med någon annan typ av plats i förskola. 
 
 
Fritidshem  
För elever i förskoleklass till årskurs 6. Avgiften betalas för elever i förskoleklass t o m årskurs 3. 

Årskurs 4-6 är gratis på Lingbygdens friskola. 

 

• För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 048 kronor.  

• För barn 2 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till    524 kronor.  

• För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till    524 kronor.  

 
 

Lovtillsyn 
Lovtillsyn finns för skolbarn. Avgiften är 1 procent av inkomsten (högst 180 kronor).  

 

 

 
 

 


