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1 Maxtaxa  
Maxtaxa gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på 
obekväm arbetstid för kommunala och fristående verksamheter. Maxtaxan 
innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli. Regeringen beslutar om 
inkomsttaket för maxtaxan. Inga avgifter utöver maxtaxan får förekomma med 
undantag för den öppna fritidsverksamheten, se punkt 1.1.6 i regler för 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet. 

Från och med 1 mars 2022 administreras alla avgifter som omfattas av maxtaxa 
av Utbildningskontoret i Upplands-Bro kommun. Detta gäller även 
verksamheter som inte ingår i det gemensamma kösystemet. 

1.1 Så beräknas avgiften  
Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst 
(inkomst före skatt) där barnet är folkbokfört. Med hushåll menas personer som 
är gifta eller lever i äktenskapsliknande former och är folkbokförda på samma 
adress. Om det finns två vårdnadshavare bosatta på varsitt håll kan avgiften 
beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares 
hushåll.  

Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två osv. Avgift 
tas ut för högst tre barn. Hushåll med fler än tre barn placerade i kommunal 
eller fristående verksamhet betalar endast för de tre yngsta barnen.  

Avgiften i förskola/pedagogisk omsorg är: Avgiften i fritidshem är: 

3%  av inkomsten för första barnet 2 % av inkomsten för första barnet 

2 % av inkomsten för andra barnet 1 % av inkomsten för andra barnet 
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1.2 Då debiteras avgiften 
Månadsavgift betalas 12 månader per år oavsett närvaro. Avgiften betalas för 
innevarande månad med slutlig korrigering på nästkommande faktura. Avgift 
debiteras under uppsägningstiden.  

1.3 Inkomstredovisning  
Inkomstredovisning ska registreras i e-tjänsten i samband med att erbjudande 
om plats accepteras. Om kommunen saknar inkomstuppgift från 
vårdnadshavare kommer högsta avgift att debiteras. Nya uppgifter ska alltid 
lämnas när familjeinkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras, 
samt när kommunen ber om det. Avgiften ändras påföljande månad. 

Kontroll av den avgiftsgrundande inkomsten sker en gång per år. Från och med 
år 2014 gör Upplands-Bro kommun en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad 
inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att 
skickas ut med en slutkorrigering av avgiften.  

1.4 Allmän förskola 3-5 år  
Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att erbjuda minst 525 timmar 
avgiftsfri allmän förskola per år, vilket motsvarar 15 timmar per vecka under 
skolans läsår. För 3, 4 och 5-åringar som har en tillsynstid som överstiger 15 
timmar per vecka reduceras avgiften med 25 % från och med den allmänna 
förskolans start hösten det år barnet fyller tre år. 

1.5 Reduktion av avgiften i vissa fall 
Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras 
avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Sjukdomen skall alltid styrkas 

1 % av inkomsten för tredje barnet      1  % av inkomsten för tredje barnet 
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med läkarintyg. Retroaktivt beviljas en nedsättning av avgiften på grund av 
sjukt barn 60 dagar efter den sista sjukdagen. 

För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling och som anvisas förskoleplats enligt 8 kap. 9 § Skollagen 
(2010:800), tas avgift ut för den tid som överstiger 15 timmar i veckan. Det 
innebär att en avgiftsreducering ges motsvarande 37,5% av ordinarie taxa. 
Beslut fattas efter utredning av Resursteamet. 

1.6 Behandling av personuppgifter 
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina 
personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Information om hur personuppgifterna behandlas finns på kommunens 
hemsida.  
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