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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-04 kl. 13:00-14:15

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Ann-Louise Rönnerhed (Enhetschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-12-18

Protokollet omfattar

§277
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277

Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020

STK-2019-1531
Sammanfattning

Skolverket har för avsikt att från och med den 1 januari 2020 höja avgiftsnivåerna för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att
inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 49 280 kronor per månad. Detta innebär att
Malmö stads föräldraavgifter bör revideras i enlighet med detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar det reviderade dokumentet ”Avgifter för förskola, fritidshem
samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola respektive
fritidshem i Malmö”, att gälla från och med 1 januari 2020.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, förskolenämnden och
grundskolenämnden i uppdrag att se över indexeringen och att utredningen ska
återrapporteras till kommunstyrelsen före de statliga avgiftsnivåerna för maxtaxa
inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska tas för 2021.
Beslutsgång
Ärendet behandlas efter § 303.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att nuvarande indexeringstabell från 2015 ska höjas med
2000 kr för de olika inkomstklasserna utan att höja den övre gränsen på 35 000 kr samt att
den ska följa inkomstbasbeloppet framöver. Emma-Lina Johansson (V) yrkar också att
kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utreda en indexering av beloppet framöver.
Ajournering
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) begär ajournering.
Mötet ajourneras kl. 13.55-14.07.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till ett justerat förslag med bifall till
arbetsutskottets förslag samt tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, förskolenämnden och grundskolenämnden i uppdrag att se över
indexeringen och att utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen före de statliga avgiftsnivåerna för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska tas för 2021."
Måns Berger (MP) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) justerade förslag med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs (S)
justerade förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag







NY 191203 Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa
inom förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020
NY 191203 Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk
verksamhet från och med 2020-01-01
Förslag till beslut KSAU 191125 §644
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020
Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet från
och med 2020-01-01
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Bilaga 3

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 7. Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020

Vi anser att det är viktigt att progressiviteten i avgifterna bibehålls. För att det ska ske måste
en uppräkning av inkomstnivåerna ske. Det har inte gjorts sedan avgiftsmodellen infördes.
Vi föreslog följande två beslut:
1. För att återställa det föreslår vi att de olika inkomstklasserna justeras med 2 000 kr,
så tabellen blir följande:
12 001 kr - 17 000 kr
17 001 kr - 22 000 kr
22 001 kr - 27 000 kr
27 001 kr - 32 000 kr
32 001 kr - 35 000 kr
35 001 kr 2. Vi föreslår vidare att dessa inkomstnivåer framöver indexeras utifrån
löneprisbasloppet.
Vi ser fram mot att uppdraget som kommunstyrelsen gav till stadskontoret att utreda
indexera beloppet framöver.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

