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OBS! Taxan indexuppräknas. Aktuella avgifter se: 
http://www.stromsund.se/474.html 
 
Taxa för barnomsorgen 
Maxtaxa infördes den 1 januari 2002.  
 

 Innehållsförteckning 
1. Avgifter i förskoleverksamheten 
2. Avgifter för allmän förskola och i skolbarnomsorg 
3. Rätt till förskoleplats för föräldralediga 
 
1.  Avgifter i förskoleverksamheten  

Till och med augusti det år barnet fyller 3 år.  
 
Barn 1 3 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 1 260 
 inkomster   kr/mån 

Barn 2 2 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 840 
 inkomster   kr/mån 

Barn 3 1 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 420 
 inkomster   kr/mån 

Barn 4      ingen avgift 
 
Förklaring:  
 
• Det yngsta barnet räknas om ”Barn 1”.  

• Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och 
den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet.  

• Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift.  
 
Med avgiftsgrundande inkomst avses:  
 
• Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget 

tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt in-
komstskattelagen (1999:1229).  

• Skattefria transfereringar som t ex bostadsbidrag och barnbidrag in-
går däremot inte i den avgiftsgrundande inkomsten.  
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Det är angeläget att de scheman över barnens vistelsetid som lämnats, 
följs strikt, så att verksamheternas planering kan ske på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  
 
Avgiften debiteras 12 månader per år.  
Avgift under 50 kr/mån uttages ej. 
 
 
2. Avgifter för allmän förskola och i skolbarnomsorgen  

Från augusti det år barnet fyller 3 år.  
 
Barn 1 2 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 840 
 inkomster   kr/mån 

Barn 2 1 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 420 
 inkomster   kr/mån 

Barn 3 1 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 420 
 inkomster   kr/mån 

Barn 4      ingen avgift 
 
 
3.  Rätt till förskoleplats för föräldralediga  
 
Från den 1 januari 2002 införs rätt till förskoleverksamhet 15 tim-
mar/vecka för barn till föräldralediga med yngre syskon.  
 
Verksamheten är inte avgiftsfri.  
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