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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 kommande bidragsår senast den 31 
januari varje år och i samband med det lämnas uppgift till kommunerna om slutligt 
bidrag. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i 
förordningen. Beslut om fastställande av slutliga bidrag för 2021 publiceras på 
Skolverkets webbsida samt kommuniceras till huvudmännen.  

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. De nya högsta avgifterna gäller för 
perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021. Hur beräkningen görs framgår 
av 3 och 5 §§ i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

 

 

Förskola * 

 Avgiftstak Dock högst… 

Barn 1 3 % 1 510 kr 

Barn 2 2 % 1 007 kr 

Barn 3 1 % 503 kr 
 

Fritidshem * 

 Avgiftstak Dock högst… 

Barn 1 2 % 1 007 kr 

Barn 2 1 % 503 kr 

Barn 3 1 % 503 kr 

   
Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 50 340 kr. 

 

 

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 

förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678). 
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Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som 
tillämpar maxtaxa 

Skolverket fastställer slutliga bidragsramar för kommande bidragsår senast den 31 
januari varje år. Bidraget får användas till personalkostnader eller åtgärder som 
höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar 
inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. För att få del av 
bidraget måste kommunen begära ut bidraget. Kommunen ska också redovisa hur 
bidraget har använts.  

Viktiga datum och adresser för bidragsåret 2021 

Rekvisition av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder görs via e-tjänsten för 
statsbidrag från och med den 15 januari 2021. Rekvisitionen ska vara Skolverket 
tillhanda senast den 15 februari 2021. 

Redovisningen av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder för 2021 görs via e-
tjänsten för statsbidrag från och med den 1 oktober 2021. Redovisningen ska vara 
Skolverket tillhanda senast den 1 november 2021.  

Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder betalas ut av Skolverket 
två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av 
bidraget per gång. 

Frågor till Skolverket kan ställas till  

statsbidrag.maxtaxa@skolverket.se 
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