
Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11.-30 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp kl. 18:00-18:15 

Beslutande ledamöter Nino Vidovic (M) (ordförande) 
Lai la Olsen (S) (2:e vice ordförande) 
Åsa Ekstrand (M) 
Marie Saltarski (S) 
T homas Carlstedt (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Max Jörgensen (M) 
Maivi Strömberg (MP) 
Rickard Svensson (M) ersätte r Gisela Nilsson (L) (vice 
ordförande) 
Hali Lidell (S) ersätter Rickard Severin (S) 
Ingrid Oxenby (M) ersätter Karolina Ohlsson (C) 

Ersättare Zoltan Pusztai (KD) 

Övriga närvarande Maria Kvist (Utbildningsstrateg) 
Vesna Casitovski (Nämndsekreterare) 
Anna Hansson, Lärarförbundet (Personalföreträdare) 
Ceci lia Abelson, Lärarförbundet (Personalföreträda re) 

Utses att justera Laila Olsen (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-12-01 08:30 
tid 

Protokollet omfattar § § 120-122 

Ordförandes sign I Juste randes sign 

j/1/ ~ 
J Utdragsbestyrkande 
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Underskrifter 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

... b .c(!4 .. do.~ ........ 

v~~L ........................... ................................... 

~i~~) .. ~~ ......... .. 
Laila O lsen (5) 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2016-11-30 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Barn- och utbildningsnämnden 
2016-11-30 

2016-12-01 Datum för anslags 2016-1 2-23 
nedtagande 

Rådhuset, §§ 120-122 

....... Wl)/\4: .. C®.d~ 
Vesna Casitovski 

Ordfö randes sign J Justerandes sign 

/IV :dtJ 
J Utdragsbestyrkande 

Page3of1 2 



Staffanstorps 
kommun 

Innehållsförteckning 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

§120 Fastställande av tid och plats för justering av protokol let 
§121 Godkännande av föredragni ngsli stan 
§122 Yttrande över förslag till ä ndring av barn omsorgstaxa 

I Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

§120 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att utse Laila O lsen (S) att ti ll sammans ordföranden justera protokollet torsdagen den 

1 decem ber 2016 klockan 08 .30 i Råd huset. 

O rdförandes sign 

A/11~ 
I Jusrerandes sign 

~ 
" 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 

§121 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna fö redragningslistan. 

2016-11-30 

Ordfö randes sign I Jusrerandes sign 

/4/11 # 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30 

§122 Yttrande över förslag till ändring av barnomsorgstaxa (2016-
BUN-144) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att från och med januari 201 7 införa en enhetlig barnomsorgsavgift fö r förskola och 
pedagogisk omsorg oberoende av barnets vistelsetid. 

Ärendet i korthet 
Ko mmunstyrelsen beslutade den 31 oktober 201 6 § 133 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 201 7 införa en enhetlig 
barnomsorgsavgift för förskola och pedagogisk omsorg oberoende av barnets 
vistelsetid. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 201 6 § 174 att 
återremittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden fö r beredning. 

Staffanstorps kommun tillä mpar maxtaxa inom fö rskola och fritidshem. Nivåerna fö r 
maxtaxan regleras av Skolverket och omfattar heltidsavgift fö r förskola respektive 
fritidshem. Avgiftstaket varierar för barn 1, barn 2 och barn 3 inom hushållet. Barn 
mellan3-6 å r, inskrivna i förskolan, omfattas av allmän förskola vi lket innebär 15 
timmars avgiftsfri förskola per vecka under läsåret. Inkornsttaket (hushål lets 
bruttoinkomst) indexeras årligen av Skolverket och uppgår 2017 till 45 390 kr. 
Sta ffanstorps kommun få r ersättning för inkomstbortfa ll kopplat till maxtaxan. 

Staffanstorps kommun har idag ytterligare en taxenivå, deltidsavgift, inom fö rskolan. 
Deltidsavgiften regleras inte ino m ramen fö r maxtaxan och Staffa nstorps kommun 
erhåller därför inte någon ersättning fö r inkomstbortfa ll kopplat t ill denna. Genom att 
införa en enhetslig barnomsorgsavgift inom förskola och pedagogisk omsorg 
oberoende av barnets vistelsetid beräknas kommunens intäkter öka med drygt 750 000 
kr under 201 7. 

I Skolverkets utredning" Avgifter i förskola, fr itidshem och pedagogisk omsorg 2012" 
framgick att en majoritet (59 %) av Sveriges kommuner till ämpade en enhetl ig 
barnomsorgstaxa , oberoende av barnets vistelsetid. Statistik frå n SCB visar att 2016 
har andelen kommuner som tillämpar maxtaxa utan tidsreducering ökat ti ll 77 %. 

En enhetlig barnomsorgstaxa innebär minskad administrati on och arbetsbelastning för 
pedagogerna i förskolan och fritidshemmet. Idag måste barnens/elevernas scheman och 
vistelsetid granskas löpande fö r att säkerställa att vå rdnadshavarnas debiteras rätt 
avgift . Detta arbete görs till stor del manuellt då vå rdnadshavarna registrera r barnens 
scheman i Vklass medan avgiftsdebiteringen görs via Extens. När felak t igheter inte 

Ordförandes sign 

/;;V 
I Justerandes sign 

;f!J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto<ps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-11-30 

upptäckts i tid innebär det extra arbetsbelastn ing att justera avgifte r i efterhand samt 
att återkräva vå rdnadshavare för retroaktiva avgifter. 

En förändring till enhetlig taxa skulle kunna innebära kostnadsökning för det enski lda 
hushållet om maximalt 908 kr per månad. Detta är under förutsättni ng att hushållet 
har tre barn, varav samtliga under tre år och minst två i inskrivna i förskolan, samt att 
hushållets bruttoinkomst uppgår till minst 45 390 kr per månaden. 

Yrkanden 
Thomas Carl stedt (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta fö reslå 
kommunfull mäktige besluta att från och med januari 2017 införa en enhetlig 
barnomsorgsavgift för förskola och pedagogisk omsorg oberoende av barnets 
vistelsetid. 

Laila Olsen (S) yrkar, med instämmande Maivi Strömberg (MP), att barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta att avslå Thomas Carlstedts (M) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Thomas Carlstedts (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner fö lj ande omröstningsproposition. 
Den som bifal ler Thomas Carl stedts (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (S) yrkande röstar nej. 

Barn- och utbildningsnämnden har med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutat i en lighet 
med T homas Carlstedts (M) yrkande enligt ovan. Se voteringslista § 122. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån fö r eget 
yrkande, se reservation. 
Maivi Strömberg (MP) rese rvera r sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-25 
Bilaga 1 - A vgi ftsnivåer maxtaxa 2017 

Ordförandes sign 

/ty; 
I Justerandes sign 

# 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Voteringslista : §122 

Voteringslista 

Ärende: Yttrande över förslag till ändring av barnomsorgstaxa, 2016-BUN-144 

Votelingslist(or) 

Omröstning 

Ledamot 

Nino Vidovic(M), ordförande 

Laila Olsen(S), 2:e vice ordförande 

Åsa Ekstrand{M), ledamot 

Marie Sa ltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

M ax Jörgensen(M), ledamot 

Maivi Strömberg( M P), ledamot 

Rickard Svensson{M), ersä ttare 

Hali Lidell(S), ersät tare 

Ingrid Oxenby(M), ersättare 

Resultat 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

RDcJgJI:l91afft12 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

4 0 



RESERVATION 

• 
Ärende 3, Yttrande över förslag till ändring av barnomsorgs taxa inom 
förskoleverksamhet i Staffanstorps kommun 

D en moderatledda alliansen mo tiverar ett borttagande av deltidstaxa med att deltidsavgiften inte 

regleras inom ramen för maxtaxan. D e 750 000 kr som kommunen säger sig tjäna måste därför 

härröra sig till att föräldrar kommer att betala mer i barnomsorgsavgift. 

Vi tolkar det så att ersättningen från s taten fö r förlorade intäkter i maxtaxan inte tar hänsyn till 

o m vi tillämpar deltidstaxa eller ej. E rsättning baserar sig på kommunens kos tnad för barnomsorg 

utifrån olika parametrar som SCB räknar efter. Med samma resonemang så skulle en ökad 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetssökande också öka kommunens 
ersättning för förlorade intäkter i maxtaxan. 

Från SCBs hemsida: 

,,Statsbidrng till kommuner som tillämpar maxtaxa 

1. 2 Beräkning av statshidraget och standardkostt1aden i kostnads11!)ä11111ingen 

Fiirdel11inge11 av statshidragetfo'r maxtaxa mellan kom1111111ema giirs 11tiji-å11 ett index som beräknas med 1/jälp c11J 

sta11dardkostnadenfiir.fli1:rkola, f n/idshem och a11na11 pedagogisk verksamhet i kost11ads11ljiin111i11ge11.fr.ir 
kom1111111ema. StatshidragetJör kvalitetshi!Ja11de åtgärderfo'rdelas på samma sätt. Standardkost11ade11Jör 
Jörskola,Jiitidshem och a1111a11 pedagogisk verksamhet beräk nas 11t!fi-å11 k o1111J111t1etts ålde1:rstmkt11rJör 
åldengmppema 1-5 år (jorskola) respektive 6-12 år (jritidshem), relaterat till ett indexJör respektive grupp. 
lndexetJörJö,:rkolan ska.fånga 11pp de kostnadsskillnader som uppstår på gm11d av olika vistelsettder i 

.flJrskola11. Inde:x.jo'rjiitidshe111 skafånga upp skillnader i behov av.fritidshem och pedagogisk 0111sorg.fr.ir 
skolham. 

Standardkostnad = (andel ham 1- 5 år / 100 * kostnad per 1- 5 å1i11g + tillägg/ avdragJör skillnader i 
vistelsetid + andel ham 6- 12 år/ 100 * kostnad per 6- 12 åring + tillägg/ avdragJör skillnader i 
inskrivningsgrarlj * juste,i,,glaktor * N Plt- 1 *NP!! 

D A ndelen ham i de ak tuella åldersgmppema avser hifolkni,,gen u(jäm11i11gsdr t-2. Data uppdateras ådigen och 
hämtas/rån SCB:s h~folk 11i1,gsstatistik . 

D Kostnad per ham i de ak tuella åldengmppema beräknas ut!f,-ån räke11skapssam111andraget.for kommm,ema 
utjä11111i1,gs år t-2. 

D Index för forskola bygger p å kommung ruppens g e110msnittlig a vistelsetider 2005, 
enligt 2005 års kommung ruppsindelning. Skillnader i vistelse tid reduceras med 50 
procent. Uppdateras inte årligen. 
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D IndexJör.fritidshem f:ygger på andelen inskrivna 6- 12 åringar i.fiitidshe111 H(jäm11ingscir t-2_/or reJpektive 
kom111111,gmpp, e11/igt 2011 års komnm11gmppsi11de/11i11g, i relatio11 till ge11omsnittetjlir ,iket. Uppdateras årligen 
med statistik.frå11 Sko/verket. 

0 }Hsteri1,g4'aktom konigerar de11 ge11omsnit1/iga vägda standardkostnaden i riket så att den iiverensstäm111er 
med den vägda genomsnillliga nettokostnadenjlirjlirskola, .fritidshem och an11an pedagogisk verksamhet enligt 
räkenskapssamma11dmget. 

D Omräk11i1,g av standardkostnaden till 11(jä111ni1,gsårets kost11adsnivå sker med hjälp av N PI ciret.flire 
H(jä11111i1,gsåret samt 11(jä11111i1,gsåret. " 

Jämför man Lomma kommuns (som har ca lika många invånare som Staffanstorp) statsbidrag 

med Staffanstorps så ser man att Lomma har högre kostnad för förskola och då motsvarande 

högre ersättning för maxtaxa. 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för vart eget förs lag som redovisas nedan. 

Förskolan är en av de viktigaste grundstenarna i barnens utveckling genom leken utvecklas och 

växer barn tillsammans med sina kompisar. Leken är ett viktigt pedagogiskt instrument och ett 

första s teg i det livslånga lärandet. Alla barn ska ha tillgång till bra förskolor med en pedagogisk 

verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. , \Ila barn ska ha rätt att gå på förskolan. Avgiften i 

förskolan är dock en tung börda for de familjer som lever under knappa ekonomiska 

förhållanden i dag. För vara barns skull är det viktigt att det ekonomiska hindret till lek, 

utveckling och lärande tas bo rt. Alla barn måste ges samma chanser i fram tiden, och genom 

förskolan ges de den bästa starten. Förskolan är en naturlig del av alla barns skolgång. Med 

välutbildad personal ger vi alla barn möjlighet att förverkliga sina drömmar i framtiden. Förskolan 

är också en plats där barn från olika miljöer möts. D etta motverkar utanfö rskap och segregation. 

Alla barn ska mötas med samma respekt, oavsett ursprung, bakgrund eller förä ldrars ekonomi. 

Därför måste alla barn få tillgång till den utveckling fö rskolan kan erbjuda. · 

Ekonomiskt perspektiv - familjer 

D en föreslagna taxeförändringen kan innebära en höjning av årskostnaden för barn 1 på 5 256 kr 

per år, för barn 2 på 3 50-t kr per år och fö r barn 3 på 1 752 kr per år. E n bedömning av de 

föreslagna taxo rnas påverkan på fa milj ernas eko nomier kan inte göras generellt utan ger effekter 

som är unika i respektive famil j. 

Målet en avgiftsfri förskola kvarstår för oss socialdemokrater och detta beslut går i motsatt 

riktning. Vi är därför beredda att anslå 7 SO tkr i vår budget för 2017 för att bibehålla nuvarande 

taxa. 

Med ovanstående som bakgrund reserverar vi oss mo t beslutet att föreslå Kommunfullmäktige 

att besluta om en enhetlig taxa inom barnomsorgen i Sta ffanstorps kommun 

Staffanstorp den 30 november 2016 

För den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden 

Laila Olsen 
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