
 
 
 
Information om maxtaxa m.m. 2019 
 
Maxtaxa, allmän förskola samt rätt till förskoleverksamhet för arbetslösas och 
föräldraledigas barn tillämpas enligt följande: 

 
• Från den 1 juli 2001 infördes rätt till förskoleverksamhet 3 timmar per dag eller 15 

timmar i veckan för barn till arbetslösa, gäller inte fritidshem. Verksamheten är 
avgiftsbelagd. 

• Från den 1 januari 2002 infördes rätt till förskoleverksamhet 3 timmar per dag 
eller 15 timmar i veckan för barn till föräldralediga med yngre syskon, gäller inte 
fritidshem. Verksamheten är avgiftsbelagd. 

• Från den 1 januari 2002 använder sig Orsa kommun av maxtaxa. Denna 
omfattar såväl kommunal som enskilt driven verksamhet. Differentiering utifrån 
platsinnehavarnas inkomst och utifrån antalet barn i en familj är inbyggd i 
taxan. Ingen annan differentiering tillämpas.  

• Från den 1 januari 2003 infördes allmän förskola om minst 525 timmar per år för 
fyra- och femåringar, från 1 juli 2010 även för treåringar, vilket innebär terminstid 
3 timmar per dag, och placering på förskola (dagis). Kommunen är skyldig att 
erbjuda plats men vårdnadshavarna avgör om de vill utnyttja möjligheten. 
Verksamheten är avgiftsfri. Skolskjuts ingår inte. Tre, fyra- och femåringar som 
har ordinarie plats får en reducering av avgiften med 3/8 under terminstid (sep-
maj).  

 
Ersättning för förskola och fritidshem betalas som fast abonnemangsavgift per 
månad. Avgiften faktureras i efterskott. Avgiften debiteras 12 månader per år.  
 
Avgiften baseras på avgiftsgrundande inkomst, med vilket avses lön före skatt och 
andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst, överskott i inkomstslaget 
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen, samt skattepliktiga transfereringar. 
Det är därför viktigt att du anmäler ändrad inkomst, till kontoret för Lärande, för att 
få rätt debitering. Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll 
som ligger till grund för avgiftssättningen.  

 
Avgifter fr o m 2019-01-01 
 
Förskola: 
* Barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 425 kronor per månad  
* Barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kronor per månad  
* Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 475 kronor per månad  
* Barn nr 4: ingen avgift  
 
Fritidshem:  
* Barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kronor per månad  
* Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 475 kronor per månad 
* Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 475 kronor per månad 
* Barn nr 4: ingen avgift  
 
Det yngsta barnet räknas som barn ett. Avgift uttas vid inskolning och semester. 
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