
Österåkers Kommun

Förskoleverksamhet, mer än 15 timmar per vecka, barn 1-2 år

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

Förskoleverksamhet, mer än 15 timmar per vecka, barn 3-5 år inkl. reducering 

för allmän förskola

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

Barn nr 2 1,25 % av inkomsten dock högst 616  kr/mån

Barn nr 3 1,00 % av inkomsten dock högst 493  kr/mån

Barn nr 4 ingen avgift

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

Barn nr 2 1,25 % av inkomsten dock högst 616  kr/mån

Barn nr 3 1,00 % av inkomsten dock högst 493  kr/mån

Barn nr 4 ingen avgift

Förskoleverksamhet, max 15 timmar per vecka, barn 1-2 år 

Barn nr 1 2,5 % av inkomsten dock högst 1 232  kr/mån

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

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

Barn nr 4 ingen avgift

Förskoleverksamhet, max 15 timmar per vecka, barn 3-5 år inkl. reducering

för allmän förskola

Barn nr 1 1,15 % av inkomsten dock högst 567  kr/mån

Barn nr 2 0,6 % av inkomsten dock högst 296  kr/mån

Barn nr 3 0,6 % av inkomsten dock högst 296  kr/mån

Barn nr 4 ingen avgift

Förskoleverksamhet, mer än 15 tim per vecka, barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 

7§, 16§

Förskole- och fritidshemstaxa  fr.o.m 1 januari 2020



Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3 ( 6-9 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

Fritidshemsverksamhet årskurs 4 - 6 (10-12 år)

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

Barn nr 2 0,75 % av inkomsten dock högst 370  kr/mån

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

Barn nr 4 ingen avgift

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften 

ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i 

maxtaxeberäkningen för familjen.

Föräldralediga med barn 1-5 år kan välja vistelsetid enligt nedan:

·        Vistelsetid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets

      ålder.

·        Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på 

      barnets ålder.

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

·        Gäller barn 3-5 år

·        Avgiftsfri

·        Vistelsetid 15 timmar per vecka under skolans terminer eller 525 timmar per år under 

      skolans terminer.

·        Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift.

      Avgiften debiteras från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills dess barnet övergår i

            fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

·        Vistelsetid över 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.

·        Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på

       barnets ålder.

Barn som erbjudits förskola enligt Skollagen 8 Kap. 7§, 16§

·        Avgiften debiteras för den del av placeringen som överstiger 525 timmar/år enligt

            fastställd taxa.

Inkomsttaket är  49 280 kr/mån från och med 1 januari 2020.


