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Barn- och ungdomsnämnden 

Avgift för allmän förskola 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att nuvarande reducering av avgiften för allmän förskola behålls. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden gav vid sitt sammanträde 23 jan 2013 kontoret i uppdrag att 
återkomma t i l l nämnden med ett förslag angående förändring av föräldraavgiften för allmän 
förskola 

Ärendet 
Utgångspunkt för beslut om avgift för barn i allmän förskola är skollagen 8 kap. 16 §, andra 
stycket:" Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del 
av verksamheten som överstiger 525 timmar om året." 

Nuvarande regel i Uppsala lyder: "Full avgift betalas tolv månader per år oavsett vistelsetid. 
För barn med rätt t i l l allmän förskola reduceras avgiften med 25 procent under perioden 
september t i l l och med maj." 

Kontoret vände sig t i l l kommunjuristen för att få vägledning hur det aktuella lagutrymmet bör 
tolkas och vilket utrymme för beslut som finns. 

Stadgandet i 8 kap. 16 § skollagen innebär att den allmänna förskolan för fyra- och 
femåringar ska vara avgiftsfri. Men att för vistelsetid i förskolan som överstiger de 
garanterade 525 timmarna om året kan en skälig avgift tas ut enligt kommunens taxor. 
Regeringsrätten har uttalat att den lagstadgade avgiftsfriheten för barnen måste komma till 
uttryck i taxan. Taxan kan inte konstrueras så att de av lagen privilegierade barnen i den 
avgiftsfria allmänna förskolan berövas sin gynnade ställning och åläggs att betala samma 
avgift som övriga barn. Även om man väljer att tillämpa en maxtaxa i förskoleverksamheten 
måste man alltså beakta den avgiftsfrihet som föreskrivs för den allmänna förskolan för tre-, 
fyra- och femåringarna. 

Skolinspektionen har angående avgift för allmän förskola uttalat följande (Skolinspektionen 
2010-10-01, dnr 2009:3442): 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Om föräldrarna t i l l ett barn som är placerad på förskola delvis förlägger vistelsen t i l l tid när 
kommunen tillhandahåller allmän förskola måste en reducering av avgiften göras för att 
uppnå den avgiftsfrihet om 525 timmar per år som lagen stadgar för den allmänna förskolan. 
Det fmns inga regler för hur mycket avgiften bör reduceras för att den ska betraktas som 
skälig. Skolverket har dock i Rapport 261 (2005), Uppföljning av maxtaxa, allmän förskola 
m.m. uttalat att "En avgiftsreduktion kan bedömas vara skälig om reduktionen står i paritet 
med omfattningen av den allmänna förskolan. Den allmänna förskolan omfattar ca 25 procent 
av en heltidsplats". 

Med stöd av det föredragna föreslår kontoret att nuvarande reducering av avgiften för allmän 
förskola behålls. 

Carola Hellenius-Nilsson 
Direktör 


