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Ärendet 
Utbildningsnämnden har överlämnat förslag till höjda avgiftsnivåer för maxtaxa 
i enlighet med Skolverkets förordning (2001:160), beslutet i bilaga. Beslut om kommunens 
taxor och avgifter är en del av Mål och budget eftersom de har en påverkan på nämnders och 
bolagsstyrelsers ekonomiska förutsättningar. Avgifterna ska därför fastställas av fullmäktige.  
 
Föredragning 
Uppsala kommun får statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Inkomsttaket för maxtaxan är 
indexerat och den maximala avgiftsnivån justeras årligen. Skolverket anger de nya högsta 
avgiftsnivåerna i slutet på varje år och avgiftshöjningarna gäller från och med januari 
nästkommande år. 
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Maxtaxan anger ett tak för hur hög avgiften får bli för en familj. Avgiftstaket för 2017 var  
1 362 kronor för det första barnet. Den 1 januari 2018 blir det nya avgiftstaket i maxtaxan  
1 382 kronor per månad.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkterna i de kommuner som likt Uppsala tillämpar maxtaxa ökar i takt med att 
avgiftsnivåerna följer indexeringen. Statsbidraget för tillämpningen reduceras i motsvarande 
grad. Det gör att justeringen inte förväntas ha någon effekt på verksamhetens ekonomi. 
 
 
 



uplitelf. UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Lars Niska 2017-11-21 UBN-2017-4563 

Kommunstyrelsen 

Nytt avgiftstak för maxtaxa gällande barnomsorg 2018 

Beslut 
Utbildningsnämndens ordförande beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige i Uppsala kommun att höja avgiftnivåema för maxtaxa inom 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från och med 1 januari 2018 i enlighet 
med skolverkets förordning (2001:160) 

Ärendet 
Uppsala kommun får statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Inkomsttaket för maxtaxan är 
indexerat och den maximala avgiftsnivån justeras årligen. Skolverket anger de nya högsta 
avgiftsnivåerna i slutet på varje år och avgiftshöjningarna gäller från och med januari 
nästkommande år. 

Inför 2018 har dock processen försenats Skolverket meddelar förändringen senare än vanligt. 
Under de förutsättningarna fattade utbildningsnämnden beslut 2017-10-25 § 153 om att 
delegera till ordförande att föreslå kommunfullmäktige fastställa nytt avgiftstak för maxtaxa 
2018 när underlag från Skolverket inkommit. 

En tillämpning av maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för en familj. 
Avgiftstaket höjdes senast 1 januari 2017 och är för tillfället 1 362 kronor per månad för 
första barnet. Nytt avgiftstak i maxtaxan blir 1 382 kronor per månad från och med 1 januari 
2017 för första barnet. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utb ildningsforvaltningen@upp sala. se  
www.upp s al a. se 



Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars och 30 september 
med hälften av bidraget per gång. Skolverket beräknar att kommunens avgiftsintäkter kommer 
att öka genom de höjda avgiftsnivåerna och därför minskas statsbidraget i motsvarande 
omfattning. 

Utbildningsnämnden 
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Caroline Hoffstedt 
Ordförande 
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