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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 78

Ändring i föredragningslistan

Beskrivning av ärendet
Inga ändringar görs i föredragningslistan.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-10-17

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 79 Dnr 2019/686 – 04 

Ändring av taxan för förskolan

Beslut
Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår till kommunfullmäktige 
följande ändring av taxan för förskoleplats:

1. Anpassa Ludvika kommuns maxtaxa till den nationella maxtaxan, se nedan i 
tabell 2. Taxeändringen ska genomföras under en 3-års period. Syftet med 
taxeändringen är att höja kvaliteten långsiktigt i förskolan och till att 
möjliggöra mindre barngrupper på sikt.

2. Fastställa avgiftsreduceringen till 20 % för de familjer som har en 
förskoleplats för ett barn som är 3-5 år (från andra halvåret det år barnet 
fyller 3 år). 

3. Från år 2020 succesivt ta bort tidsintervall i taxan och de som har plats 
mellan 1-15 timmar per vecka får betala 60 % av maxtaxan.

4. Social- och utbildningsnämnden återkommer under september 2020 med en 
utvärdering av effekterna av förändringen samt med förslag till beslut 
avseende avgifterna för år 2021.

Fredrik Trygg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
På social- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 oktober 2019 § 139 
delegerades beslutet för ärendet till arbetsutskottet som sammanträder den 17 
oktober 2019.  

Förvaltningen har gjort omvärldsanalys i närliggande kommuner som visar att  
de flesta kommunerna har maxtaxa för förskoleplats, utan tidsintervall. 
Ludvikas taxa har från 1 januari 2011 varit uppdelad utifrån barnets vistelsetid. 
Vårdnadshavare betalar antingen en taxa utifrån inkomst och med vistelsetid 
upp till 15 timmar per vecka eller för en plats utifrån inkomst och med 
vistelsetid med mer än 15 timmar per vecka. Social- och utbildningsnämnden 
avser med detta förslag att anpassa taxan till den som de flesta kommuner har   
d v s avgiften beräknas på procentsats på hushållets sammanvägda inkomst och  
med ett inkomsttak som är indexreglerat från Skolverket. 
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Förslaget är att anpassa kommunens taxa till den nationella maxtaxan, se nedan 
i tabell 2, och med avgiftsreducering med 20 % till de familjer som har en 
förskoleplats för ett barn som är 3-5 år (från andra halvåret det år barnet fyller 3 
år).  

Taxeändringen föreslås genomföras under en 3-års period. I dag kostar platsen 
50 % av maxtaxan om man har plats upp till 15-timmar per vecka. Om man 
lägger ökningen till full maxtaxa på 3 år som förslaget är, ökar kostnaden för 
platsen för år 2020 till 60 % av maxtaxan. Ökar till 80 % av maxtaxan för år 
2021 och 100 % av maxtaxan från och med år 2022.  

En plats för en 3-5 åring (från andra halvåret det år barnet fyller 3 år) som ska 
ha reducering för allmän förskola föreslås att den nivån ändras till 20 % av 
avgiften, den är 12 % år 2019.

Den ändrade taxan föreslås träda i kraft 1 januari 2020 och vara fullt förändrad 
till år 2022.

Tabell 2. Full maxtaxa
Antal 
timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3

3,0 %          av
inkomsten

2,0 %           av
inkomsten

1,0 %             
av

inkomsten                 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 15 oktober 2019.

2. Jämförelse taxor andra kommuner hösten 2019 (till au 17 okt 2019).

3. Protokoll från social- och utbildningsnämnden den 9 oktober 2019, § 139.

Behandling
Håkan Frank (M) föreslår att beslutsförslaget till kommunfullmäktige blir 
följande:

1. Anpassa Ludvika kommuns maxtaxa till den nationella maxtaxan, se nedan i 
tabell 2. Taxeändringen ska genomföras under en 3-års period.

2. Fastställa avgiftsreduceringen till 20 % för de familjer som har en 
förskoleplats för ett barn som är 3-5 år (från andra halvåret det år barnet 
fyller 3 år). 

3. Från år 2020 ta bort tidsintervall i taxan och de som har plats mellan 1-15 
timmar per vecka får betala 60 % av maxtaxan.
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4. Social- och utbildningsnämnden återkommer under september 2020 med en 
utvärdering av effekterna av förändringen samt med förslag till beslut 
avseende avgifterna för år 2021.

Hans Westergren (C) och Mikaela Nordling (M) föreslår ett tillägg till 
beslutspunkt ett: Syftet med taxeändringen är att höja kvaliteten långsiktigt i 
förskolan och att möjliggöra mindre barngrupper på sikt.
Dessutom föreslår Hans Westergren (C) att i punkt 3 lägga till ordet succesivt 
efter ”Från år 2020…”

Ordförande ställer proposition på eget förslag samt Hans Westergrens och 
Mikaela Nordlings förändringsförslag och finner att arbetsutskottet beslutat 
enligt detta.

Fredrik Trygg (SD) föreslår att intervallsindelningen behålles och 
avgiftsreduceringen fastställs till 10 % för de familjer som har en förskoleplats 
för ett barn som är 3-5 år.

Ordförande ställer sitt eget förslag inklusive Hans Westergrens m fl 
förändringsförslag (huvudförslag) mot Fredrik Tryggs förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutat enligt huvudförslaget.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse
Ekonom (NA) inklusive tjänsteskrivelse
Verksamhetschef förskola
Förvaltningschef
Akten
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