Malmö stad

1 (3)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-12-21
Vår referens

Lotta Fröding
Utvecklingssekreterare
lotta.froding@malmo.se

Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2021
STK-2020-1609
Sammanfattning

Skolverket höjer från och med den 1 januari 2021 inkomsttaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats och
kommer att ligga på 50 340 kronor per månad. Detta innebär att Malmö stads föräldraavgifter
bör revideras i enlighet med detta.
I samband med detta föreslås att förskolenämnden och grundskolenämnden bemyndigas att
revidera de högsta avgifterna för maxtaxa inom förskola och fritidshem som följer framtida indexeringar av inkomsttaket från och med den 1 januari 2022.
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 den 1 januari 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige bemyndigar förskolenämnden och grundskolenämnden att ändra
de högsta avgifterna för maxtaxa inom förskola och fritidshem som följer framtida indexeringar av inkomsttaket från och med den 1 januari 2022 i enlighet med Skolverkets
anvisningar.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Ärendet

Bakgrund
Malmö kommun beslutade i ärendet KS-KOM-2001-00134 Maxtaxa samt ersättning till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Malmö att införa maxtaxa från och med den 1 januari 2002 och gav
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa nya tillämpningsanvisningar för förskoleverksamheten
och skolbarnomsorgen i Malmö. Malmö kommun har därefter i ärendet KS-KOM-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.
Nya uppräkningar av avgiftsnivåerna görs inför 1 januari varje år. Ny högsta avgiftsgrundande
inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad fastställs årligen av Skolverket, som informerar
kommunerna om de nya beloppen.
Stadskontoret har tagit fram ett förslag till förändring utifrån Skolverkets information om att inkomsttaket för avgiftsnivåerna för maxtaxa höjs i Avgifter för kommunal förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola respektive fritidshem i Malmö.
Stadskontorets förslag till beslut
Sedan omorganisationen från stadsdelsförvaltningar till fackförvaltningar föreslår stadskontoret
att förskolenämnden och grundskolenämnden bemyndigas ett gemensamt ansvar för att den årliga uppräkningen utifrån Skolverkets information om inkomsttaket för avgiftsnivåerna för maxtaxa justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar.
Det finns redan idag ett samarbete mellan utbildningsförvaltningarna, i det här fallet förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Vid införandet av progressiva avgifter för förskola och
skolbarnomsorg var Malmö stad uppdelat i stadsdelsområden och det fanns därför behov av ett
sammanhållet framtagande av nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet. Stadskontoret föreslår att den årliga uppräkningen utifrån Skolverkets
information om inkomsttaket för avgiftsnivåerna för maxtaxa bemyndigas förskolenämnden och
grundskolenämnden i enlighet med Skolverkets anvisningar.
Förändringar i Malmö stads beräkning av föräldraavgiften 2021
Stadskontoret har tagit fram ett reviderat förslag till förändring utifrån Skolverkets information
om att inkomsttaket för avgiftsnivåerna för maxtaxa höjs till 50 340 kronor per månad och
tillämpas från och med den 1 januari 2021. Förslagen till ändringar är markerade med gult och
finns i Avgifter för kommunal förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds i stället för
förskola respektive fritidshem i Malmö, att gälla från och med 2021-01-01.
I det reviderade förslaget har stadskontoret tagit bort de delar som handlar om verkställigheten.
Dokumentet redogör enbart för avgifter. Om nämnderna har för avsikt att göra förändringar av
avgiftsmodellen i övrigt ska detta till kommunfullmäktige för beslut.
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