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Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m. m.
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskolan och fritidshemmet

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kotnmande bidragsår senast den 30 december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer
villkoren i förordningen. Beslut om fastställande av slutliga bidrag för 2018 publiceras på Skolverkets webbsida och skickas även ut per post.
Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. De nya högsta avgifterna gäller för
perioden l Januari 2018 till den 31 december 2018. Hur beräkningen görs framgår
av 3 och 5 §§ i förordningen (2001:160) om statsbidrag tiU kommuner som tillampar maxtaxa inom förskokn och friddshemmet.

Förskola *

Avgiftstak
Barn l
Barn 2
Barn 3

3%
2%
l%

Dock högst...
l 382kr
922kr
461 kr

Fritidshem *

Barn 2

Avgiftstak
2%
l%

Barn 3

1%

Barn l

Dock högst...

922kr
461 kr
461 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för
närvarande46 080 kr.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället tor
som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (201 l :678).
förskola eller fri tidshem samt omsorg
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Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tilllämpar maxtaxa

Skolverket faststäUerslutliga bidtagsramarförkommande bidragsårsenastden 30
december varje år. Bidraget får användas till personalkostnader eller åtgärder som
höjerkompetensen hos förskollärare,fritidspedagogeroch barnskötaresom arbetar
mom förskola,pedagogiskomsorg, öppenförskolaoch fritidshem. Föratt få del av
bidraget måste kommunen göra en ansökan. Kommunen ska också redovisa hur bidraget har använts.
Viktiga datum och adresser för bidragsåret 2018

Ansökan om statsbidrag för kvaUtetssäkrande åtgärder för 2018 görs via c-tjänsten
mina sidor för statsbidrag från och med den 15 Januari 2018. Ansökan ska vara
Skolverket tillhanda senast den 15 februari 2018.

Redovisningenav statsbidrag förk\'alitets säkrandeåtgärderför 2018görsvia
e-tjänsten mina sidor för statsbidrag från och med den 15 oktober 2018. Redovisningen ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 november 2017.

Statsbidragetförmaxtaxaoch kvalitetssäkrandeåtgärderbetalas ut av Skolverket
tvä. gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av bidraget per gäng.
Frågor till Skolverket kan ställas till
ni.ixr;ix;i

^kol^-erkct. si.'
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