
 
 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

Dnr 2021-00308 

KF § 138 Avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 kronor 
ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och 
gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med det 
statliga maxtaxesystemet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla om det är särskilt föreskrivet. 
Huvudmannen för utbildningen har rätt att ta ut en avgift av den som vill gå 
igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och särskilt anordnad prövning i 
gymnasiet enligt Förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet (2001:60) kan en kommun få statsbidrag om en viss 
högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

Avgifterna grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör, med ett tak för hur 
hög avgiften kan bli. Inkomsttaket indexregleras och fastställs av Skolverket inför 
varje år (för 2020 uppgår inkomsttaket till 50 340 kronor per månad). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen förslaget 
från kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta: 

Taxa för särskild prövning vid grundskola och gymnasium: en avgift på 500 kronor 
ska tas ut av den som vill gå igenom särskild anordnad prövning i grundskolan och 
gymnasiet enligt förordning 1991:1124 om avgifter för prövning inom 
skolväsendet. 

Taxor för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enlighet med det 
statliga maxtaxesystemet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förslaget från 
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige gör så. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 november 2021 § 204 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 30 september 2021 § 160 

Beslut skickas till 

Skolchef 

Controller barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________ 


