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Utbildningsnämnden

Förändring av taxa inom barnomsorgen med
anledning av korrigering gällande förordning av
statsbidrag för maxtaxa
Ale kommun mottar statsbidrag på samma sätt som övriga kommuner i Sverige enligt
”Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola
och skola”. Skolverket fastslår statsbidrag samt villkor för bidraget i december innevarande år.
Ale kommun kommer 2015 att tilldelas 130 000 kr mindre i statsbidrag än vad kommunen
tilldelats för 2014.
Minskningen är ett resultat av den förändring av maxtaxa som har beslutats gälla under 2015
som innebär att kommunen har rätt att fakturera vårdnadshavare ett högre maxbelopp för
förskola och skolbarnsomsorg. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter
kommer att öka vilket resulterar i att statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.
Förordningen har också korrigerats så att inkomsttaket fortsatt indexeras så att den maximala
avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Höjningen i sin tur medför att statsbidraget kommer
att minska i motsvarande omfattning.
I kommunen fastslår kommunfullmäktige taxor och avgifter för sina verksamheter. Då en
successiv höjning av maxtaxa kommer att ske och meddelas kommunen i december varje år
föreslår sektorn att avgiften för barnomsorgen i de delar som berör förordningen om maxtaxa
automatisk regleras utan beslut i kommunfullmäktige från och med 2016.

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de förändrade avgiftsnivåerna inom
maxtaxan att gälla från och med 2015-08-01.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiftsnivåerna inom maxtaxan från och
med 2016 indexregleras i enlighet med ”Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner
som tillämpar maxtaxa inom förskola och skola”.
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Beslutsunderlag
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Ärendet expedieras efter beslut till:

Sektorchef utbildning, kultur och fritid
Kommunstyrelsen
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Tabell barnomsorgstaxa
(tidigare taxa överstruken)

Förskola

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1260 1287

Barn 2

2%

840 858

Barn 3

1%

420 429

Skolbarnsomsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

840 858

Barn 2

1%

420 429

Barn 3

1%

420 429
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