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Barn- och ungdomsnämnden

Förändrad barnomsorgstaxa
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har idag ett avgiftssystem med avgiftsnivåer för förskola/pedagogisk
omsorg i tre tim-intervaller, samt att avgift reduceras för barn 2 och barn 3 i verksamheten.
Detta innebär att avgiften för plats beräknas efter tim-intervall beroende av barnens schema,
samt hur många barn en vårdnadshavare har i verksamheten förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad barnomsorgstaxa i syfte att öka intäkt till
kommunen.
Förvaltningens yttrande
I en jämförelse mellan samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen är Alingsås den enda
kommunen med tre avgiftsnivåer. I 10 av de övriga kommunerna i GR är det endast en
avgiftnivå, det vill säga att det är samma avgift oavsett vistelsetid. Alingsås kommun är en av
kommunerna inom GR med de lägsta avgiftsfinansieringsgraderna.
Förvaltningen har gjort beräkningar och uppskattar att intäkterna till förskola och pedagogisk
omsorg kan ökas med ca 1 500 tkr för 2019 om avgifterna höjs från och med 1 januari.
Förslaget är att höja avgiften för timmar mellan 0 och upp till 35 timmar per vecka till
maxtaxans avgiftstak beräknat på andel av inkomst. Förslaget ger en enhetlig taxa oavsett
antal timmar per vecka. Eftersom avgift över 35 timmar beräknas enligt maxtaxa berör inte
avgiftshöjningen dessa barn. Allmän förskola från 3 års ålder ger rätt till 15 timmar avgiftsfri
tid per vecka.

Förslag till nya avgifter från och med 2019-01-01:
Timmar/vecka
Till och med 25
Till och med 35
Över 35

Barn
3,00 % av inkomst
3,00 % av inkomst
3,00 % av inkomst

Barn 2
2,00 % av inkomst
2,00 % av inkomst
2,00 % av inkomst

Barn 3
1,00 % av inkomst
1,00 % av inkomst
1,00 % av inkomst

Effekt av höjning av avgift per plats varierar mellan max 45 - 318 kr per månad utefter
beräkning i förhållande till inkomsttak år 2018, 46 080 kr. Om hushållets gemensamma
inkomst är lägre än inkomsttaket blir effekten av avgiftshöjningen lägre. Kommunen tillämpar
maxtaxa som inför 2019 kommer att öka mot indexreglering. Kommande maxtaxa är ännu
inte publicerad på Skolverket.
Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 2 Exempel och svar på frågor

Ekonomisk bedömning
Förslaget ger barn och ungdomsnämnden ökad intäkt med ca 1 500 tkr 2019.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa höjda
avgiftsnivåer och höja avgiften för förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) från och med 1
januari 2019 eller så snart det går.
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