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§ 3 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt pedagogisk omsorg 

2019/2662 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen om redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående 
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner till protokollet 
 
att besluta om att fastställa Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående 
förskolor och fritidshem till 25000 kr för 2020 och att avgiften årligen regleras enligt 
konsumentprisindex (KPI). 
 
Sammanfattning 
 
Avgift för ansökan om fristående förskolor och fritidshem har beräknats enligt följande:  
 
Arbetsgång: 
 
Verksamhetschef för förskolas arbetstid i ett ärende om godkännande för fristående 
förskola beräknas till cirka fyra arbetsdagar. I det ingår bl.a. mottagande av 
godkännande, genomläsning för att begära komplettering, minst en begäran om 
komplettering, förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden, 
kommunicering av förslag till beslut samt skriva tjänsteskrivelse till nämnden. 
 
En jurist är alltid kopplad på ärendet, uppskattad arbetsinsats är cirka en arbetsdag. I 
det ingår genomläsning av ärendet, stöd i upprättande av komplettering, kontroll av 
juridiska frågor som uppkommer under processen, deltagande vid intervju, samt 
genomläsning av förslag till beslut. 
 
Ekonom granskar sökandens budget, 2 timmar. 
 
Administrativ samordnare läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar 
vidare för godkännande, uppskattad tid 1 timme. 
 
Förvaltningschefen läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar vidare för 
godkännande, uppskattad tid för detta är en 1 timme. 
 
Administration för att publicera ärendet till ordförandeberedning och nämnd - 
Nämndssekreterare 15 min. 
 
Ärendet bereds i ordförandeberedningen, deltagare är då nämndsordförande, vice 
nämndsordförande, oppositionsledamot, förvaltningschef, verksamhetschef och 
nämndssekreterare - á 10 min. 
 
Ärendet skickas till nämndsledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 
så att de kan läsa igenom innan mötet. Uppskattad tidsåtgång ca 10 minuter per 
ledamot. 
 
Ärendet tas upp på nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 10 min. Arvodet för 
ledamöterna för ett möte, inkl inläsning, är 803 kronor. 
 
Nämndskansliet expedierar beslutet, 15 min 
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Beräkning gjord enligt 2019 års löner: 
 

 
 
I kontakter med andra kommuner har besked lämnats att flertalet håller på att arbeta 
med översyn av riktlinjer och fastställande av avgift för start av fristående förskola och 
fritidshem enligt skollagen 201:800 och SKL´S cirkulär 18:41.  
 
Nedan framgår hur Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående förskolor och 
fritidshem förhåller sig till andra kommuner som har tagit beslut om avgift. 
 
Luleå: 25 000 kr 
Göteborg: 25 000 kr 
Malmö:  25 000 kr 
Skellefteå: 26 000 kr 
 
Som jämförelse kan nämnas att Skolinspektionen tar ut en avgift på 35 000 kr för 
hantering av ärende gällande start av grundskola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Underlag för beräkning av Karlshamns kommuns avgift för ansökan 
SKL´s cirkulär 18:41 
Skollagen 2010:800  
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Administrativa gruppen 
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§ 4 Höjning av maxtaxans tak 2019/4054 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta, i enlighet med regeringens beslut, om höjning 
av maxtaxans tak till 49 280 kr per månad för vårdnadshavare som har barn i förskola 
och skolbarnomsorg från och med 2020-04-01 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att maxtaxans tak för vårdnadshavare som 
har barn i förskola och skolbarnomsorg, från och med 2021, årligen justeras i enlighet 
med regeringens beslut för det aktuella året. 
 
Sammanfattning 
 
Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår under januari månad varje år 
och i samband med det lämnas uppgift till kommunerna om slutligt bidrag. Statsbidraget 
betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. (Förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet) 
 
Regeringen har från och med 1 januari 2020 beslutat att höja avgiftstaket för 
vårdnadshavare som har barn i  förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från 
att varit 47 490 kr per månad till 49 280 kr. 
 
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan: 
 
Förskolebarn 
Barn 1 3% Max 1478 kr 
Barn 2 2% Max 986 kr 
Barn 3 1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd 
Barn 1 2,2% Max 1084 kr 
Barn 2 1,2% Max 591 kr 
Barn 3 0,8% Max 394 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar) 
Barn 1 2% Max 986 kr 
Barn 2 1% Max 493 kr 
Barn 3 1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift 
 
Skolbarn från skolår 4  
Barn Upptill 15 tim/vecka:  15.01 tim/vecka och över: 
Barn 1 1,4% Max 690 kr  2% Max 986 kr 
Barn 2 0,7% Max 345 kr  1% Max 493 kr 
Barn 3 0,7% Max 345 kr  1% Max 493 kr 
Barn 4  Ingen avgift   Ingen avgift 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Rektorer i förskolan 
Barnsomsorgsadministration 
Fristående förskolor 
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§ 5 Delegationsordning för utbildningsnämnden 2019/4023 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att anta delegationsordning för utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 218, att Nämnden för barn, utbildning och 
skola och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ersätts av en gemensam 
utbildningsnämnd, Utbildningsnämnden. Nämnden har ansvar enligt av kommun-
fullmäktige antaget reglemente, 6 §, för ett antal uppgifter på utbildningsområdet. För att 
kunna fullgöra sitt ansvar på ett effektivt sätt kan nämnden med stöd av 6 kap. 37 § 
respektive 7 kap. 5-7 §§ kommunallagen delegera beslutsfattande till presidiet, ett 
utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Förslag till delegationsordning föreligger enligt bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Alice Risenfors tjänsteskrivelse, 2019-12-16 
Förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden, 2019-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Tomas Ringberg, förvaltningschef  
Berörda delegater 
 
 
 


