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statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet
och annan pedagogisk verksamhet för mars 2015

Utbetalning av statsbidrag i mars 2015

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskolan och fritidshemmet

Utbetalningen i mars 2015 för SALA KOIVIMUN är på 3 095313kronor. Itexten
till utbetalningenkommer det att stårlfravfrzawfffrllll‘-75.Bidragetbehöverinte rekvi-
reras, utan utbetalning sker automatiskt under förutsättning att Skolverket fast"
ställde en bidragsram i januari 2015. Ytterligare en utbetalning avseendebidragsâret
2015 kommer att göras under vecka 40.

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom för-
skolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som
tillämpar maxtaxa

Skolverkethar beslutatatt bevilja SALA KOMMUN statsbidragmed 492188kro-
nor. Statsbidragetbetalasut undervecka14 till plusgiro-/bankgirokonto nr:
1239102. Utbetalningen har meddelandctexten Km/. .YcII}é.r'.1Wa.x'taxzI2015 zrlim'77161111'-
15.Ytterligareenutbetalningavseendebidragsåret2015kommeratt görasunder
vecka 40.

Utbetalning sker endast under förutsättning att fullständig ansökan avseende2015
inkomtnit och handlagts av Skolverket. Skolverket kan komma att hälla inne en
utbetalning av statsbidrag om det framkommer att omständigheterna i ärendet eller
uppgifterna somlämnatsi ansökanväsentligenharändrats.

Information om statsbidraget (kvalitetssäkrande åtgärder)

Statsbidragetomfattar ca500miljoner kronor per år.Skolverketfastställerslutligt
bidrag för kommande bidragsär och informerar kommunerna om detta. Bidraget
lämnas under förutsättning att det används till personalförstärkningar eller kompe-
tenshöjandeåtgärderför förskollärare,fritidspedagogeroch barnskötaresomarbe-
tar inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Sådana
kompetenshöjande åtgärder ska inte ersätta den fortbildning som kommunen an»
svarar för, utan ska vara något som personalen kan få utöver denna.
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Uppföljning, redovisning och utvärdering

Skolverket ska följa upp hur statsbidragen har använts och utvärdera dess effekter.
Sökande /huvudmannen är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av
statsbidragcn.

Huvudman/ sökande som mottagit statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder ska
redovisa till Skolverket hur det har använts. Redovisning av hur bidraget har an"
vänts ska göras senast den 16 november på en blankett som tillhandahålls av Skol»
verket. Information om vilka uppgifter som Skolverket kon-lineratt ta in i uppfölj-
ningen framgår' av blanketten.

Som en deli uppföljningen kan Skolverket genomföra stickprovskontroller. Detta
för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter och omständig-
heter som beslut grundas på.

Återbetalning av statsbidrag

Sökande/ huvudman som tagit emot statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som
tillämpar maxtaxa, kan bli äterbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i förord-
ningens 10

överklagan

Skolverkets beslut får enligt förordning om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgär-
der inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommu-
ner som tillämpar maxtaxa inte överklagas. Inte heller beslut som fattas med stöd
av förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom försko-
lan och fritidshemmet får överklagas.

Viktiga datum för bidragsáret 2015

Uppföljningsblankett för bidragsåret 2015går att hämta från Skolverkets webbsida
från och med den 21 september 2015. Uppföljningen ska vara Skolverket tillhanda
senast den 16 november 2015.

På Skolverkets vägnar

johanna Freed
Tf Enhetschef

Kontaktuppgifter

Frågor om detta beslutsmeddelande ska ställas till

Tomas johansson Raul Bahamondez
Undeivisningsråd Undervisningsråd
08-5273 3682 08-5273 3444
tomasjohanssonüüskolverketse raulbahamondezáñskolverke t.sc
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Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Förordning (2001: 160) om statsbidrag til! kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den
sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att
kommunen följer villkoren i förordningen. Statsbidraget omfattar ca 3,1 1
miljarder per är.

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket
indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maximala avgiftsnivån
kommer att höjas varje år.

De nya högsta avgiftsniväerna för maxtaxa redovisas nedan och ska
tillämpas från och med den 1juli 2015.

Förskola
Avgiftstak* Dock högst...

Barn 1 3 % l 287 kr

Barn 2 2 % 858 kr

Barn 3 l % 429 kl‘

Fritidshem
Avgiftstalc* Dock högst...

Barn 1 2 % 858 kr

Barn 2 l % 429 kr

Barn 3 l % 429 kr

lnkolnsttaket (ltushållets bruttoinkolnst per ntånad) är för
närvarande 42 890 kr.

*Med förskola eller fritidshem jäntställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället
för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (20l0:800) under
tid då förskola eller fritidshcln inte erbjuds. Förordning (201 l:678).

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket
redan gjordes när ramarna for 2015 fastställdes. Det innebär att
förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram
som fastställts för varje kommun för 2015.

Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars
och den 30 september med hälften av bidraget per gång.

Kontaktpersoner på Skolverket

Tomas Johansson 08-527 336 82

Raul Bahamondez 08-527 334 44
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