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Plats och tid

Folkets hus, lokal Norrdal, klockan 08.30-08.50

Beslutande

Hanna Netterberg (M)
Linda Berggren (S)
Hannah Björnehag (M)
Peter Stoltz (S)
Mattias Svensson (S)
Anette Lofjärd (M)
Cecilia Rönn (L)
Ann-Kristin Herdell (KD)
Ingrid Jordebo (SD)
Marie Bengtsson (C)
Nina Wikstrand Petersson (C)
Suada Avdic (S)
Robert Hult (S)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Håkan Olsson (M)
Gerhard Eriksson (V)
Victor Hermansson (L)
Göran Barkevall (C)

Övriga deltagare

Susanna Hanson, förvaltningschef
Line Isaksson Eriksoo, sekreterare
Cornelia Gustafsson, tillträdande sekreterare
Charlotta Sandahl Edemyr, avdelningschef lokaler och vaktmästeri
Maria Wirén, utvecklingschef
Lars Karlsson, administrativ chef
Johan Berntsson, grundskolechef
Martin Lövström, enhetschef lokaler och vaktmästeri
Emil Biström, verksamhetsutvecklare
Ann Brorsson, personalrepresentant
Sten Hagberg, personalrepresentant
Ulrika Nittfors, personalrepresentant

Utses att justera

Mattias Svensson (S)
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Sekreterare
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Dnr FGN 2019/0758

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. från och med 1 januari 2020 höja inkomsttaket för hushållets
bruttoinkomst, som maxtaxa baseras på, till 49 280 kronor per
månad.
-

Paragrafen justeras omedelbart.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter:
• Barnets ålder
• Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg
eller fritidshem
• Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt per månad
(max. 49 280 kr per månad för 2020)
Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte
överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa. Övergången till ”Barn 3-6 år
och skolbarn”, sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Från och med den 1 januari 2016 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. Det
innebär att det fastställs en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya
högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad. Förändringen innebär att
kommunerna kommer få högre intäkter från föräldraavgiften, och därmed
minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att
använda sig utav maxtaxan. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per
månad) höjs från 47 490 kr (2019) till 49 280 kronor (2020).
Barn 1 -2 år
Barn 3- 6 år och fritidshem
Avgiftstak
Kronor
Avgiftstak
Kronor
(högsta
(högsta
procentsats)
procentsats)
Barn 1
3%
1478 kr 2%
986 kr
Barn 2
2%
986 kr 1%
493 kr
Barn 3
1%
493 kr 1%
493 kr
Barn 4
Ingen avgift
- Ingen avgift
Tabell 1: Nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2020
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
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öka. I december beslutar regeringen om kommande anslag (Statsbidrag för
2020), som därefter fastställs av Skolverket och informeras till
kommunerna i januari 2020.
Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars
och den 30 september med hälften av bidraget per gång.

Övervägande
Skolverket ansvarar för att fastställa en ny högsta avgiftsgrundande
inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad och informerar
kommunerna om de nya beloppen.
Kommunfullmäktige, 2015-06-16 § 112, har delegerat beslut om maxtaxan
till förskole- och grundskolenämnden när nya belopp för inkomsttaket
fastställs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskola, Agneta
Svenberg
Systemansvarig, Mia Kanflo
It-koordinator Elisabeth Strandberg
It-administratör Caroline Sandö
Ekonom Ella Argale
Fristående förskolor, pedagogisk
omsorg och fritidshem
Varberg Direkt
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Dnr FGN 2019/0543

Principer för beräkning av bidragsbelopp till
huvudmän för fristående förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola och
fritidshem samt fastställande av
interkommunala ersättningar för 2020
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. återremittera ärendet för komplettering till extra nämnd i januari.
- Paragrafen justeras omedelbart.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande yrkar att förskole- och grundskolenämnden beslutar
-

återremittera ärendet för komplettering till extra nämnd i januari.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag från ordförande
och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter
För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva
fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och
fritidshem är hemkommun skyldig att ge bidrag till huvudmännen för varje
barn/elev vid enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall
kan huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp.
Ersättningen till de fristående verksamheterna bygger på den så kallade
likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser
till sina egna motsvarande verksamheter.
Interkommunala ersättningar
När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin
grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna om att eleven ska fullgöra
sin skolgång i den kommen, dvs. på så kallad frivillig grund, ska
hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om
Justerandes signatur
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kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna
ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens
åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.
Motsvarande gäller vid en annan kommuns mottagande efter önskemål
från vårdnadshavare i den kommunens förskola, pedagogiska omsorg,
förskoleklass och fritidshem.
Tillämpliga föreskrifter
Av 10 kap. 37 § skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till
huvudmannen för fristående grundskola för varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppet ska enligt 10 kap. 38 § skollagen bestämmas efter samma
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna grundskolan och avse ersättning för undervisning, lärverktyg,
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.
Enligt 39 § ska tilläggsbelopp lämnas för elever i behov av särskilt stöd,
elever som ska erbjudas modersmålsundervisning och elever som deltar i
lovskola. Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.
Motsvarande bestämmelser avseende bidrag till fristående förskoleklass
återfinns i 9 kap. 19-21 §§ skollagen. Bestämmelser om ersättning till
huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
återfinns i 8 kap. 21-23 §§ (förskola), 14 kap. 15-17 §§ (fritidshemmet) och
25 kap. 11-13 §§ (pedagogisk omsorg).
Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän för
bl.a. förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt pedagogisk
omsorg fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före
kalenderårets början.
Av 14 kap. 4 § skolförordningen följer vilka kostnader som ska ingå i
beräkningen av ersättningen i respektive kostnadsslag till enskild
huvudman för förskoleklass och grundskola. På motsvarande sätt anges i 5
§ vilka kostnader som ska ingå i respektive kostnadsslag vid beräkningen av
bidrag till enskild huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg.
Enligt 10 kap. 34 § andra stycket skollagen ska hemkommunen i de fall som
avses i 10 kap. 27 § skollagen – det vill säga när vårdnadshavaren önskar
barnets skolgång i mottagande kommunen och mottagande kommun
önskar motta eleven – betala ersättning till den mottagande kommunen.
Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om annat, ska
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ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens
behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till de egna grundskolorna. I skollagen återfinns motsvarande
regler vid mottagande efter vårdnadshavares önskemål till placering i
annan kommuns förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och
fritidshem.

Beslutsunderlag
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående förskola (bilaga A)
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående pedagogisk
omsorg (bilaga B)
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående förskoleklass och
grundskola (bilaga C)
Beräkning av bidragsbelopp till huvudman för fristående fritidshem (bilaga
D)
Beräkning av interkommunala ersättningar (bilaga E)

Övervägande
De bidragsbelopp (grundbelopp) som framgår av bilagorna A-D har
beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till sina egna respektive verksamheter och även i övrigt i enlighet
med tillämpliga föreskrifter. En tillämpning av dessa grundbelopp
tillsammans med de övriga principer för bestämmande av bidragsbelopp
som framgår av nämnda bilagor innebär därmed att skollagens regler om
likabehandling upprätthålls.
Med bakgrund av att grundbeloppet ska bestämmas efter socioekonomisk
viktning är det lämpligt att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om
bidragsbelopp till respektive enskild huvudman.
De interkommunala ersättningar som framgår av bilaga E har beräknats
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till sina egna motsvarande verksamheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Administrativ handläggare ekonomi,
Heléne Lundström
Ansvarig handläggare
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Dnr FGN 2019/0558

Yttrande gällande Detaljplan för Trönninge 11:6
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen
2. förskole- och grundskoleplatser behöver säkras inför byggnation av
bostäder.
- Paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i södra delen av Trönninge cirka fem kilometer norr om
Varbergs stadskärna. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ökad
bostadsbyggnation inom fastigheten Trönninge 11:6. För att säkerställa att
en del av Jonsbjär bevaras som grönområde planläggs delar av fastigheten
Trönninge 11:2 som naturmark.
Detaljplanen innehåller nybyggnation av cirka 40–50 bostäder i
flerbostadshus.

Beslutsunderlag
Plankarta, detaljplan för Trönninge 11:6, Varbergs kommun.
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för Trönninge 11:6,
Varbergs kommun.
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplane
rochomradesbestammelser/aktuellaprogramochplaner

Övervägande
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka
Förskole- och grundskolenämndens verksamheter.
Detaljplanen ligger inom Trönningeskolans upptagningsområde för
förskola och grundskola. Trönningeskolan ingår i område nordväst.
Den kommunala förskoleverksamheten i upptagningsområdet bedrivs i tre
förskolor, Barnabro förskola, Mossvägens förskola och
Trönningebjärsvägens förskola.
I området finns även 3 fristående förskolor.
I upptagningsområdet finns en teoretisk överkapacitet på förskoleplatser
med ca 100 platser men de platserna nyttjas av barn från de två
Justerandes signatur
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intilliggande upptagningsområdena i område nordväst, Linbergs skola och
Bläshammars skola där det tillsammans saknas motsvarande 140 platser.
Trönninge skola har en organisatorisk maxkapacitet på 800 elever och i
augusti 2019 var 655 elever inskrivna i skolan, på hösten 2021 kommer
skolans maxkapacitet vara nådd enligt kommunens befolkningsprognos för
området. Utifrån elevgruppernas sammansättning finns det redan idag
utmaningar att nå skolans maximala organisationskapacitet.
Förskole- och grundskoleförvaltningen har skrivit fram en behovsanalys för
hela område Nordväst och dess kapacitet utifrån de utbyggnadsplanerna
som ses i bland annat Trönninge och på Trönningenäs. Denna behovsanalys
gäller både förskole och grundskoleplatser.
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att
det är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det
ligger i fas med utbyggnad av bostäder.
Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att
infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter
tillgodoses i takt med utbyggnad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Love Gardtman, planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
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