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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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.
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Höjt inkomsttak
Skolverket har den 2 december 2019 informerat om att inkomsttaket för avgiftsnivåerna för
maxtaxa höjs till 49 280 kronor och tillämpas från och med den 1 januari 2020. Höjningen beror
på att inkomsttaket indexerats.
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Bakgrund
Malmö kommun har i ärendet KS-KOM-2001-00134 ”Maxtaxa samt ersättning till
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Malmö” beslutat att införa maxtaxa från och med 1
januari 2002 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa nya tillämpningsanvisningar för
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Malmö. Malmö kommun har därefter i ärendet KSKOM-2011-00127 ”Införandet av progressiva avgifter i barnomsorgen” beslutat om fler
avgiftsnivåer än de som finns i det statliga beslutet avseende maxtaxa. Den högsta procentsatsen
är dock densamma som det statliga beslutet och också den högsta avgiften. För att få ta del av
statsbidraget gällande maxtaxa får kommunernas föräldraavgift inte överstiga statens avgiftstak.
Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. I ärendet STK-2015-647 ”Nya statliga
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet revidering av Malmös dokument” beslutades den nya avgiftsnivån för 2015 att gälla från den 1
augusti 2015. I ärendena STK-2015-1111, STK-2016-1087, STK-2017-1456 samt STK-20181022 gjordes nya uppräkningar av avgiftsnivåerna inför 1 januari 2016, 1 januari 2017, 1 januari
2018 respektive 1 januari 2019. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta
avgiftsbelopp per månad fastställs årligen av Skolverket, som också kommer att informera
kommunerna om de nya beloppen.
Förändringar i Malmö stads beräkning av föräldraavgiften
Stadskontoret har tagit fram ett förslag till förändringar utifrån Skolverkets information om att
inkomsttaket för avgiftsnivåerna för maxtaxa höjs till 49 280 kronor och tillämpas från och med
den 1 januari 2020. Förslagen till ändringar är angivna med rött och finns på sidorna 2 och 3 i
”Förslag till avgifter för kommunal förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som
erbjuds istället för förskola respektive fritidshem i Malmö, att gälla från och med 2020-01-01”.
Procentsatserna är detsamma som tidigare.
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