
 

TAXA BARNOMSORG OCH SKOLBARNOMSORG  
 

 

Taxor inom barnomsorg 

Bergs kommun tillämpar maxtaxa 
Nedanstående avgifter gäller för 2023 
Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak och 
vårdnadshavare i hushållet är skyldig att redovisa inkomstuppgifter, se länk till 
information längre ned. Inkomsttaket är 54 830 kronor per månad. 

Det yngsta barnet räknas som ”Barn nr 1”. 

Maxtaxa för förskola, barn 1 - 2 år 
avser barn mellan 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 3 år. 

 Heltidsavgift, vistelsetid över 25h Deltidsavgift, vistelsetid på högst 25h 

Barn nr 1 
3 % av inkomsten 
- dock högst 1 645kr/månad 

70 % av heltidsavgift 

Barn nr 2 
2 % av inkomsten 
- dock högst 1 097 kr/månad 

70 % av heltidsavgift 

Barn nr 3 
1 % av inkomsten 
- dock högst 548 kr/månad 

70% av heltidsavgift 

Barn nr 4 Ingen avgift 70% av heltidsavgift 

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3 - 5 år 



avser barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år till och med vårterminen det 
kalenderår barnet börjar förskoleklass. Allmän förskola om 15h/vecka är avgiftsfri. 

  

 
Heltidsavgift, 
vistelsetid 
över 25h/vecka 

Deltidsavgift, 
vistelsetid 
15-25h/vecka 

Vistelsetid upp till och med 
15h/vecka, 
följer grundskolans 
läsårstider 

Barn nr 
1 

2 % av inkomsten 
- dock högst 1 097 kr/månad 

70% av 
heltidsavgift 

Ingen avgift 

Barn nr 
2 

1 % av inkomsten 
- dock högst 548 kr/månad 

70% av 
heltidsavgift 

Ingen avgift 

Barn nr 
3 

1 % av inkomsten 
- dock högst 548 kr/månad 

70% av 
heltidsavgift 

Ingen avgift 

Barn nr 
4 

Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift 

Fritidshem 
Avgiften för fritidshemmet beräknas ej efter vistelsetid. 

Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kr/månad 

Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr/månad   

Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr/månad 

Barn nr 4: ingen avgift.  

Uppsägning 
Uppsägningstiden är 2 månader. Uppsägningen ska göras via e-tjänst eller blankett. 
Platsen får nyttjas under uppsägningstiden. 

Inackorderingsbidrag 2023 
1 750 kr/månad, utbetalning på högst 9 månader (sept-maj). 

 



Länk till beräkning av avgift och avgiftsgrundande inkomster. 

https://www.berg.se/48/barn-ungdom-och-utbildning/forskola/avgifter-forskola-och-
fritidshem/inkomstuppgift 
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