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Maxtaxa gällande from 2023-01-01 
Antagen av Kommunfullmäktige 2003-12-15 § 160 
 

 
I förskoleverksamheten är barnens vistelsetid och hushållets inkomst avgörande för 
avgiftens storlek.  
Taxan innehåller två tidsintervaller 0 – 25 timmar respektive 25,01 timmar och 
däröver per vecka. 
Inom fritidshemsverksamheten tillämpas hushållets inkomst och endast en tidsintervall 
oberoende av vistelsetiden. 

 
 
Förskolebarn (barn i förskola eller pedagogisk omsorg) 
 
Barn 1: vistelsetid 0,01 - 25,00 timmar 2% av inkomsten dock högst 1 645 kr per månad 
Barn 1: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver 3% av inkomsten dock högst 1 645 kr per månad 
 
Barn 2: vistelsetid 0,01 – 25,00 timmar 1% av inkomsten dock högst 1 097 kr per månad 
Barn 2: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver 2% av inkomsten dock högst 1 097 kr per månad 
 
Barn 3: vistelsetid 0,01 – 25,00 timmar 1% av inkomsten dock högst    548 kr per månad 
Barn 3: vistelsetid 25,01 timmar eller däröver 1% av inkomsten dock högst    548 kr per månad 
 
Ingen avgift för fjärde barnet 
 
 
Fritidshem (barn 6-12 år i fritidshemsverksamhet eller pedagogisk omsorg) 
 
Barn 1: 2 % av inkomsten; dock högst 1 097 kr per månad 
Barn 2: 1 % av inkomsten; dock högst    548 kr per månad 
Barn 3: 1 % av inkomsten; dock högst    548 kr per månad 
 
Ingen avgift för fjärde barnet 
 
Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn två osv  
 
 

 
Har Du frågor om riktlinjer och avgifter är Du välkommen att kontakta  
bildningsförvaltningens kontor telefon 042 – 641 63  
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