
ÖSTERÅKERS KOMMUN
Förskole- och grundskolenämnden 2019-08-07
BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-22 Bilaga G
Taxor och avgifter

Förändring 19-20 Kommentar
Belopp %

Inkomsttak per månad 46 080 kr 47 490 kr 47 490 kr 0 kr 0%

Avgift per månad Avgiften tas ut 12 månader/år

Förskola
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån 1 382 kr 1 382 kr 1 382 kr 0 kr 0%
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån 922 kr 922 kr 922 kr 0 kr 0%
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån 461 kr 461 kr 461 kr 0 kr 0%
Barn nr 4 - Ingen avgift - - -

Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån 1 037 kr 1 037 kr 1 037 kr 0 kr 0%
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån 576 kr 576 kr 576 kr 0 kr 0%
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån 461 kr 461 kr 461 kr 0 kr 0%
Barn nr 4 - Ingen avgift - - -

Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån 1 152 kr 1 152 kr 1 152 kr 0 kr 0%
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån 691 kr 691 kr 691 kr 0 kr 0%
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån 461 kr 461 kr 461 kr 0 kr 0%
Barn nr 4 - Ingen avgift - - -

Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån 530 kr 530 kr 530 kr 0 kr 0%
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån 276 kr 276 kr 276 kr 0 kr 0%
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån 276 kr 276 kr 276 kr 0 kr 0%
Barn nr 4 - Ingen avgift - - -

Fritidshem
Årskurs F-3
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån 922 kr 922 kr 922 kr 0 kr 0%
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån 461 kr 461 kr 461 kr 0 kr 0%
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån 461 kr 461 kr 461 kr 0 kr 0%
Barn nr 4 - Ingen avgift - - -

Årskurs 4-6
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån 691 kr 691 kr 691 kr 0 kr 0%
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån 346 kr 346 kr 346 kr 0 kr 0%
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån 346 kr 346 kr 346 kr 0 kr 0%
Barn nr 4 - Ingen avgift - - -

OBS!
Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i
förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2020 kommer at publiceras av skolverket den 1 december 2019 enligt förordningen
som träder i kraft 1 oktober 2018

Österåker kommer att justeras avgiftsnivåer utifrån Skolverkets uppgifter, under dec 2019 - jan 2020.

Samma nivår för barn 1-2 år 
som erbjudits förskola enligt 
skollagen 8 kap. 7§, 16§

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem
Utfall 
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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
      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.


