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Remiss angående uppdrag att se över indexering av
inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter

GRF-2020-10184
Sammanfattning

Den 1 juli 2015 började inkomsttaket i maxtaxan indexeras av Skolverket. Malmö stad har
sedan dess årligen justerat den högsta avgiftsgrundande inkomsten och de högsta
avgiftsbeloppen som är fastställda av Skolverket. I samband med beslut om nya avgiftsnivåer
inför 2020 (STK-2019-1531) beslutade kommunstyrelsen den 4 december 2019 ge uppdrag
till stadskontoret, förskolenämnden och grundskolenämnden att se över indexeringen.
Grundskolenämndens utredning visar att en indexering av Malmö stads progressiva
avgiftsskala, med basår 2015, sänker barnomsorgsavgifterna för de hushåll som har en
inkomst upp till 41 100 kronor per månad samt att de hushåll som har en inkomst under
11 700 kronor per månad blir avgiftsbefriade. Samtidigt visar beräkningarna att en indexering
av avgiftsskalan, med basår 2015, hade medfört en bedömd total minskning av
avgiftsintäkterna på cirka 4,4 Mkr för 2020, varav cirka 1,4 Mkr avser grundskolenämnden.
Utöver detta tillkommer en justering av indexeringen inför 2021 och för en årlig justering
under kommande år.
Om en indexering av avgiftsskalan till exempel införs med basår 2019 påverkar förändringen
de hushåll med inkomster upp till 36 400 kronor per månad och medför en lägre minskning
av avgiftsintäkterna, cirka 0,8 Mkr varav cirka 0,3 Mkr avser grundskolenämnden.
Ett eventuellt beslut om införande av en indexering av den progressiva avgiftsskalan bör gälla
från 1 januari 2021 eller senare.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden godkänner utredningen och översänder den till
kommunstyrelsen
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200814 Remiss angående Uppdrag att se över
indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
Förslag till yttrande GRNAU 200814 Remiss angående Uppdrag att se över
indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
Protokollsutdrag KS 2019-12-04 §277 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - uppräkning januari 2020
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Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet från
och med 2020-01-01

