Utlåtande Rotel IV (Dnr KS 2019/1847)

Maxtaxa 2020 - nya avgifter förskola, fritidshem och
omsorg på obekväm tid

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Nya avgiftsnivåer för Stockholms stads verksamheter inom förskola,
fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid, oavsett regiform, från
och med 1 februari 2020 fastställs med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Lotta Edholm anför följande.
Ärendet
Stockholms stad har en lång historik av att tillämpa Skolverkets underlag till
maxtaxan inom pedagogiska verksamheter.
Beslut om 2020 års nya avgiftsnivåer för förskola, fritidshem och omsorg
på obekväm arbetstid behöver beslutas i ett separat ärende av
kommunfullmäktige 27 januari 2020 för att kunna börja gälla 1 februari 2020.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att nya avgiftsnivåer för Stockholm stads verksamheter
inom förskola, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid, oavsett regiform,
fastställs och börjar gälla från och med 1 februari 2020.
Beredning
Ärendet har initierat av stadsledningskontoret.
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Mina synpunkter
Kommunfullmäktige beslutar årligen om avgiftsnivåer för maxtaxa.
Beräkningarna av maxtaxan anländer efter att budgeten antagits av
kommunfullmäktige varför detta går som ett eget ärende.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Nya avgiftsnivåer för Stockholms stads verksamheter inom förskola,
fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid, oavsett regiform, från och
med 1 februari 2020 fastställs med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 15 januari 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Lotta Edholm
Mats Larsson
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Ärendet
I enlighet med Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem kan en kommun enligt
föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag för maxtaxa om en viss högsta
avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. Skolverket
beräknar varje år avgiftsnivåerna för förskola/pedagogisk omsorg och
fritidshem som Stockholm stads kommunfullmäktige ska ta beslut om för att
de ska gälla. I nedan tabell visas de nya avgiftsnivåerna som med beslut i
kommunfullmäktige 27 januari 2020 börjar gälla från 1 februari 2020. Med
2020 års avgifter ändras även avgifterna för omsorg på obekväm arbetstid
vilket också framgår i ärendet nedan.
Heltidstaxa (Förskola/Pedagogisk omsorg)
Heltidstaxa tillämpas för förskolebarn 1-3 år med en vistelsetid som överstiger
30 timmar per vecka i stadens förskoleverksamhet.
År
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4 och
följande

3 % av hushållets inkomster
2 % av hushållets inkomster
1 % av hushållets inkomster

2020
dock högst 1 478 kr/mån
dock högst 986 kr/mån
dock högst 493 kr/mån

Ingen avgift

Deltidstaxa (Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg)
Deltidstaxa tillämpas för förskolebarn 1-3 år med deltidsvistelse om högst 30
timmar per vecka och förskolebarn 3-5 år från och med augusti det år barnet
fyller tre år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och
skolbarn i stadens fritidshem.

År
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4 och
följande

2 % av hushållets inkomster
1 % av hushållets inkomster
1 % av hushållets inkomster

2020
dock högst 986 kr/mån
dock högst 493 kr/mån
dock högst 493 kr/mån

Ingen avgift

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda
verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast
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lägre avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen
betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet
betalas ingen avgift.
I den avgiftsgrundande inkomsten ingår lön före skatt, inkomst av
näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Skattefria transfereringar
som bostadsbidrag och barnbidrag ingår däremot inte.
Avgift debiteras 12 månader per år för förskoleverksamhet och 12 månader
per år för fritidshem.
För barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling får avgiften, enligt 8
kap. 7 och 16 §§ skollagen, endast avse den del av verksamheten som
överstiger 15 timmar i veckan.
Avgift för omsorg på obekväm arbetstid
Avgiften för barn i omsorg på obekväm arbetstid oavsett ålder på barnet utgår
från samma avgiftsnivåer som maxtaxa för heltid i förskoleverksamheten, se
nedanstående tabell.
Avgiften för endast ett barn i omsorg på obekväm arbetstid är alltid högsta
avgiften per månad oavsett hur många timmar barnet går i den verksamheten.
Har samma vårdnadshavare fler barn i omsorgen på obekväm arbetstid är
avgiften den högsta för ett barn och från andra barnet i enlighet med tabell
nedan.
Går ett barn deltid i förskole- eller fritidshems/fritidsklubbs-verksamhet
och börjar i omsorg på obekväm arbetstid höjs avgiften per automatik till
högsta nivån.
Skrivs ett barn endast in i verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid
jämställs den föräldraavgiften per automatik med heltidsavgift i förskole- eller
fritidshems/fritidsklubbsverksamhet. Finns ett barn redan i verksamheten är
utgångspunkten att vårdnadshavaren inte betalar mer än en avgift för barnet.
Det innebär att om vårdnadshavaren redan betalar högsta avgiften fortsätter
den göra så och blir därmed inte skyldig att betala en högsta avgift till.

Barn 1

År

2020
dock högst 1 478 kr/mån

Barn 2 osv

dock högst 986 kr/mån

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 december 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms stad har en lång historik av att tillämpa Skolverkets underlag till maxtaxan
inom pedagogiska verksamheter. Beslut om 2020 års nya avgiftsnivåer för förskola,
fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid behöver beslutas i ett separat ärende av
kommunfullmäktige 27 januari 2020 för att kunna börja gälla den 1 februari 2020.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
nya avgiftsnivåer för Stockholm stads verksamheter inom förskola, fritidshem och
omsorg på obekväm arbetstid, oavsett regiform, fastställs och börjar gälla från och
med 1 februari 2020.
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