
Thoren Framtid Hässleholm förskola 

Avgiften grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst. För att du ska få rätt avgift måste du 
lämna en inkomstuppgift. Om du inte lämnat någon inkomstuppgift godkänner du att betala den 
högsta avgiften (maxtaxan). Högsta avgiftsgrundande inkomst 2020 för maxtaxa är 49 280 kronor. 
När hushållet får ändrade inkomster och det påverkar avgiften är det viktigt att du så snart som 
möjligt lämnar in en ny inkomstuppgift. Avgiften betalas under hela året, även när barnet är ledigt 
från förskolan. Endast placerade barn hos Thoren Framtid utgör grund för syskonrabatt. 
 

TAXA 1 Avgiftstak Maxtaxa 

Barn 1 3 % 1 478 kr 

Barn 2 2 % 986 kr 

Barn 3 1 % 493 kr 

Barn 4 Ingen avgift  

Taxa 1 gäller för 

 Barn från 1 år till höstterminen det år barnet fyller 3 år. 

 Barn fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden juni till augusti fram till 
övergång till fritidshem. 

 Barn i behov av särskilt stöd under perioden juni till augusti. 
 

TAXA 2 Avgiftstak Maxtaxa 

Barn 1 2,25 % 1 109 kr 

Barn 2 1,50 % 739 kr 

Barn 3 0,75 % 370 kr 

Barn 4 Ingen avgift  

Taxa 2 gäller för 

 Barn fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden september till maj, som har 
behov av omsorg utöver allmän förskola, fram till övergång till fritidshem. 

 Barn i behov av särskilt stöd som under perioden september till maj har behov av omsorg 
överstigande 15 timmar per vecka. 

 I taxa 2 har hänsyn tagits till kostnadsfri allmän förskola genom att avgiften reducerats med 
25%.  
 

TAXA 3 Avgiftstak Maxtaxa 

Barn 1 2 % 986 kr 

Barn 2 1 % 493 kr 

Barn 3 1 % 493 kr 

Barn 4 Ingen avgift  

Taxa 3 gäller för 

 Barn till arbetssökande och föräldralediga (högst 15 timmar per vecka) från 1 år fram till 
övergång till fritidshem.  

 



Allmän förskola 

Barn har rätt till allmän förskola fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola innebär 
rätt till 525 timmar per år i förskola. Timmarna ska fördelas under terminstid med 15 timmar per 
vecka. Allmän förskola är avgiftsfri. 
 
Uppsägningstid 

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar 
avgift under uppsägningstiden.  
 

 

 

 

 

 


