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§12: Maxtaxa inom förskola, fritidsverksamhet och 
annan pedagogisk verksamhet

Delges: 
Utbildningsnämnden

Dnr 17KS410

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att maxbeloppen för maxtaxan för barn 1, 2 och 3 från 1 januari 2018 följer de 
indexreglerande beloppsnivåer som Skolverket årligen fastställer,

att den avgiftsfrihet som kommunfullmäktige tidigare beslutat om för tredje barnet 
upphör. Avgiftsfrihet gäller istället från fjärde barnet i hushållet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har föreslagit att fullmäktige beslutar att knyta avgiftsnivåerna 
inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet till de 
indexreglerade maxbelopp som årligen fastställs av skolverket. Det innebär att 
inkomsttaket i maxtaxan höjs från nuvarande 42 000 kr per månad till det belopp 
skolverket fastställer för 2018 (för 2017 var detta belopp 45 390 kr). Förslaget ligger i 
linje med fullmäktige tidigare beslut om att Utbildningsnämndens verksamhet under 
2018 till viss del ska finansieras genom höjd maxtaxa (Kommunplan för Gävle 
kommun 2018). Gävle kommun har tidigare tillämpat en avgiftsfrihet för det tredje 
barnet i hushållet. Nämnden föreslår även att denna avgiftsfrihet upphör från 
januari 2018. Avgiftsfrihet gäller då från fjärde barnet i hushållet. Konsekvenser, 
motiv och förväntade intäkter för dessa avgiftsförändringar framgår av underlaget 
från Utbildningsnämnden.

Inlägg görs av
Evelyn Klöverstedt (L), Isabella Bexell (V), Mattias Eriksson Falk (SD) och Elin 
Lundgren (S).

Yrkanden
Evelyn Klöverstedt (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Isabella Bexell (V) yrkar att en uppföljning ska göras av hur de resurser som tillförs 
genom avgiftshöjningen används i verksamheten.

Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar i första hand avslag på förslaget i sin helhet. I 
andra hand yrkar Mattias Eriksson Falk på att att-sats två ändras till att den 
avgiftsfrihet som kommunfullmäktige tidigare beslutat om för tredje barnet upphör 
från och med 2018-07-01. Avgiftsfrihet gäller istället från fjärde barnet i hushållet.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Kommunstyrelsen förslag mot Mattias 
Eriksson Falk (SD) avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller 
Kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 
bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Mattias Eriksson 
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Falk (SD) avslagsyrkande röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 57 ja-
röster, 8 nej-röster. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller 
Kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer därefter proposition på Kommunstyrelsens förslag avseende 
att-sats två mot Mattias Eriksson Falk (SD) ändringsyrkande och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 
bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Mattias Eriksson 
Falk (SD) ändringsyrkande röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 57 ja-
röster, 8 nej-röster. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller 
Kommunstyrelsens förslag. 

Slutligen ställer ordförande proposition på Isabella Bexell (V) tilläggsyrkande som 
ställs mot avslag. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkandet.

Reservationer
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina yrkanden.
 

Beslutsunderlag
 §241 KS Maxtaxa inom förskola, fritidsverksamhet och annan pedagogisk 

verksamhet, dnr 17KS410-3
 Tjänsteskrivelse - Maxtaxa inom förskola fritidsverksamhet och annan 

pedagogisk verksamhet, dnr 17KS410-2
 Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden - Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

inom förskola fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, dnr 
17KS410-1
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