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Kommunstyrelsen 

Nytt avgiftstak för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja avgiftnivåerna för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet från och med 1 januari 2017 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160). 
 
 
Ärendet 
Utbildningsnämnden har överlämnat förslag till höjda avgiftsnivåer för maxtaxa 
i enlighet med Skolverkets förordning (2001:160), bilaga. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun får statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Förordningen har ändrats så att 
inkomsttaket indexeras. Avgiftsnivåerna för maxtaxan kan därmed komma att höjas varje år. 
Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna i oktober varje år och avgiftshöjningarna 
gäller från och med januari nästkommande år. 
 
Intäkterna i de kommuner som likt Uppsala tillämpar maxtaxa förväntas öka i takt med att 
avgiftsnivåerna följer indexeringen. I motsvarande grad reduceras statsbidraget. 
 
Maxtaxan anger ett tak för hur hög avgiften får bli för en familj. Avgiftstaket höjdes senast 1 
januari 2016 och är för tillfället 1 313 kr per månad för första barnet. Nytt avgiftstak i 
maxtaxan blir 1 362 kronor per månad från och med 1 januari 2017 för första barnet vilket 
innebär en höjning med tre procentenheter.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut. 
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luplatif UTBILDNINGSNÄMNDENI 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-02 

§ 176 
Nytt avgiftstak för maxitaxa januari 2017, 1JBN-2016-4132 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 -11- 1 6 

Dlarlenr 	siv,10k6 
pktbil  1 

att föreslå kommunfullmäktige i Uppsala kommun att höja avgiftsnivåerna för maxtaxa inom 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från och med 1 januari 2017 i enlighet 
med Skolverkets förordning (2001:160). 

Ärendet 
Uppsala kommun erhåller statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Inkomsttaket i maxtaxan 
kommer att indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. 
Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna i oktober varje år och avgiftshöjningama 
gäller från och med januari nästkommande år. 

En tillämpning av maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för en familj. 
Avgiftstaket höjdes senast 1 januari 2016 och är för tillfållet 1 313 kr per månad för första 
barnet. Nytt avgiftstak i maxtaxan blir 1 362 kronor per månad från  och med 1 januari 2017 
för första barnet vilket innebär en höjning med tre procentenheter. Det är frivilligt för 
kommunerna att tillämpa maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som 
kompensation för förlorade intäkter. SCB räknar fram ramarna för statsbidraget per kommun. 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 31 december 
varje år. 

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelese 2016-10-14. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uplinia UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Britt-Marie Högberg 	 2016-10-14 	UBN-2016-4132 

Utbildningsnämnden 

Nytt avgiftstak för maxtaxa 2017 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige i Uppsala kommun att höja avgiftsnivåerna för maxtaxa inom 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från och med 1 januari 2017 i enlighet med 
Skolverkets förordning (2001:160). 

Ärendet 
Uppsala kommun erhåller statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Inkomsttaket i maxtaxan 
kommer att indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. 
Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåema i oktober varje år och avgiftshöjningarna 
gäller från och med januari nästkommande år. 

En tillämpning av maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för en familj. 
Avgiftstaket höjdes senast 1 januari 2016 och är för tillfället 1 313 kr per månad för första 
barnet. Nytt avgiftstak i maxtaxan blir 1 362 kronor per månad från och med 1 januari 2017 
för första barnet vilket innebär en höjning med tre procentenheter. Det är frivilligt för 
kommunerna att tillämpa maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som 
kompensation för förlorade intäkter. SCB räknar fram ramarna för statsbidraget per kommun. 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 31 december 
varje år. 

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. 

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

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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