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Ändring av taxeintervall avseende barnomsorgsavgift, barn 1-5 år fr. o. m.
2019
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige att Lidköpings kommun ändrar
barnomsorgstaxan from 2019-01-01 och övergår till enbart ett (1) tidsintervall för barn 1-5 år.

Sammanfattning
Lidköpings kommun tillämpar regeringens regler om maxtaxa när det gäller
barnomsorgsavgifter. Avgiften för en familj är beroende av familjens sammanlagda inkomst.
Utöver detta finns det för barn 1-5 år idag två (2) tidsintervall som är 0-15 timmar respektive
över 16 timmar.
För barn 6-12 finns bara ett (1) tidsintervall vilket medför att avgiften för dessa barn enbart
baseras på inkomst.
Idag är det endast ett fåtal huvudmän som fortfarande har tidsintervall i taxan. Lidköpings
kommun är en av dem. I Skaraborg är det enbart Hjo kommun och Lidköpings kommun som
har kvar två intervall för barn 1-5 år.
Förvaltningskontoret har gjort beräkningar för att belysa skillnaderna om kommunen skulle
tillämpa ett intervall istället för två intervall för barn 1-5 år.
Jämförelsen visar att skillnaden i avgift är låg mellan tillämpning av ett eller två intervall. Ju
lägre inkomst desto mindre skillnad. Största skillnaden blir för en familj som ligger på en
sammanlagd inkomst på ca 45 000 kr. För en sådan familj blir ökningen 227 kr/månad om
familjen har ett barn. Har familjen fler barn reduceras avgiften för de äldre barnen.
En simulering av intäkterna visar att en övergång till ett tidsintervall i taxan skulle medföra
en intäktsökning för Barn & Skola på mellan 700 000- 850 000 kr/ år.
Förslaget till taxeändring för att höja intäkterna har tidigare tagits med i nämndens
konsekvensbeskrivning för strategisk plan och budget 2019-2021
En konsekvens av det nya schema- och närvarosystemet inom barnomsorgen är att scheman
och närvaro hanteras i systemet dagligen vilket i sin tur medför att många kommer att röras
sig mellan de olika tidsintervallen. Detta medför i sin tur att avgifterna också kan skilja sig
mellan de olika månaderna.
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