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0171-625389 
Birgitta.karlsson@enkoping.se 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Maxtaxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg  

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

2. Förslaget till maxtaxa för 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för vidare
beredning och beslut. Förlaget är att följande avgifter gäller:

För förskola:

Barn 1 1 572 kr 

Barn 2 1 048 kr 

Barn 3 524 kr 

För fritidshem: 

Barn 1 1 048 kr 

Barn 2 524 kr 

Barn 3 524 kr 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Enligt ”Tidplan för styrning och uppföljning 2022”, dnr KS2021/510, ska nämnderna 
ta beslut om förslag till taxor och avgifter för 2023 senast 2022-03-31. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 17 december 2020, 
paragraf 171, att avgiftsnivåerna avseende maxtaxa för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk omsorg följer Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och 
nivåer och att det beslutet gäller tillsvidare (UAN2020/545).  

Skolverket har nu indexuppräknat maxtaket för år 2022. 
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För förskola gäller följande avgifter. 

Barn 1 1 572 kr 

Barn 2 1 048 kr 

Barn 3 524 kr 

För fritidshem gäller följande avgifter 

Barn 1 1 048 kr 

Barn 2 524 kr 

Barn 3 524 kr 

 

Bilaga 
Protokollsutdrag UAN 2020-12-17,§ 171,dnr UAN2020/545 

 
 
Linda Lindahl  
Förvaltningschef  
Utbildningsförvaltningen 

 
Birgitta Karlsson 
Controller 
Utbildningsförvaltningen  
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Paragraf 171 Ärendenummer UAN2020/545 

Årlig indexhöjning avseende maxtaxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avgiftsnivåerna avseende 
maxtaxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg följer Skolverkets 
årligen publicerade riktlinjer och nivåer. 
2. Beslutet gäller tillsvidare. 

Beskrivning av ärendet 
Maxtaxa inom barnomsorg infördes 2002 och sedan 1 januari 2003 tillämpar alla 
kommuner maxtaxa. 

Syftet var bland annat att barn inte skulle behöva avstå från att gå i förskolan på 
grund av för höga avgifter. Maxtaxan beräknas i procent av familjens 
sammanlagda inkomst per månad före skatt (bruttoinkomst). Index av inkomsttaket 
styr hur hög avgift som kan tas ut inom barnomsorgen. 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad 
den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och 
motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför 
kommande bidragsår. Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation 
för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
Statsbidraget går inte att söka. Det betalas ut automatiskt till kommuner som 
tillämpar maxtaxa. Om kommunen bryter mot villkoren för maxtaxan kan Skolverket 
avstå från att betala ut hela eller delar av statsbidraget. 

Maxtaxekonstruktionen är enligt nedanstående tabell. 

  

Förskola/pedagogisk omsorg 
 Avgiftstak 
Barn 1 3 % 
Barn 2 2 % 
Barn 3 1 % 
 
Fritidshem/pedagogisk omsorg 
 Avgiftstak 
Barn 1 2 % 
Barn 2 1 % 
Barn 3 1 %  
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Tidigare har Skolnämnden i Enköpings kommun haft delegation från 
kommunfullmäktige att fatta beslut om avgiftsnivåerna för maxtaxa enligt 
Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och nivåer. Eftersom skolnämnden har 
upphört och dess verksamhetsansvar överförts till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har fullmäktige fattat ett nytt beslut om att ge den nya 
nämnden samma delegation. 

Anledningen till delegationen är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
saknar uppgift från Skolverket om inkomsttaket och avgiftsnivåerna när 
kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för nästa budgetår samt att 
de systemändringar som behövs för att administrera det nya inkomsttaket måste 
kunna beställas med god framförhållning. I och med att det idag är uppstyrt från 
Skolverket hur maxtaxan ska beräknas bedömde fullmäktige att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden kan fatta beslut om maxtaxa i barnomsorgen med 
hänvisning till Skolverkets regler. Kommunfullmäktige har den 2020-02-03 beslutat 
att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får delegation att fatta beslut om 
avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och 
nivåer, se bilaga 01. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I 
och med att det idag är uppstyrt från Skolverket hur maxtaxan ska beräknas 
beslutade kommunfullmäktige den 3 februari 2020 att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden kan fatta beslut om avgiftsnivåer för maxtaxa enligt 
Skolverkets årligen publicerade riktlinjer och nivåer. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden fattar beslut på delegation av kommunfullmäktige. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden saknar dessutom uppgifter om 
inkomsttak och avgiftsnivåer vid kommunfullmäktiges beslut om nästkommande 
budgetårs taxor och avgifter. Om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar 
beslut om avgiftsnivåer för maxtaxa enligt Skolverkets årligen publicerade riktlinjer 
och nivåer underlättar och snabbar det på processen för utbildningsförvaltningen. 
Bland annat genom att beställa taxeanpassning till det nya maxbeloppet av 
leverantören till systemet. Det här innebär att rätt avgiftsnivåer kan kommuniceras 
till föräldrar i god tid och att rätt avgifter kommer in i systemet snabbare. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avgiftsnivåerna avseende 
maxtaxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg följer Skolverkets 
årligen publicerade riktlinjer och nivåer. 
2. Beslutet gäller tillsvidare. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
december 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avgiftsnivåerna avseende 
maxtaxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg följer Skolverkets 
årligen publicerade riktlinjer och nivåer. 
2. Beslutet gäller tillsvidare. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom
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