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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  höja avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och annan pedagogisk 
verksamhet från och med 1 juli 2015 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160) 
bilaga. 
 
Ärendet 
Uppsala kommun erhåller statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Statsbidrag 
betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har 
nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket med all sannolikhet 
innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Skolverket kommer ange de 
nya högsta avgiftsnivåerna i oktober varje år, som avser avgiftshöjningar från och med januari 
nästkommande år. Skolverket höjer de högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan med cirka två 
procent från och med 1 juli 2015. 
 
Föredragning 
Möjligheten för kommuner att ansöka om statsbidrag för maxtaxa infördes 2001. Högsta 
avgift för barn nummer ett var då 1 140 kr per månad. Sedan dess har avgiften höjts vid ett 
tillfälle och det var 1 januari 2004. Då höjdes avgiften för första barnet till 1 260 kr per 
månad. Det är alltså elva år sedan maxtaxan höjdes senast. Ny maxtaxa från och med 1 juli 
2015 är 1 287 kr för första barnet och per månad, se bilaga. 
 
Idag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för 
hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att tillämpa 
maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter. 
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Det är SCB som räknar fram ramarna för statsbidraget per kommun. Skolverket fastställer 
slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För 2015 är fastställt bidragsbelopp för Uppsala kommun 66 850 742 kr och för 2014 var 
statsbidraget 68 269 995. Detta innebär en minskning av statsbidragen med 1 419 253 kr. 
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 har statsbidraget minskat i motsvarande 
omfattning.   
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