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Barn- och utbildningsnämnden

Låginkomsttaxa avgifter förskola/fritids dec 2015
Det höjda indextaket, from 1 jan 2016, på maxtaxan innebär en genomsnittlig ökning av
avgiftsintäkterna på ca 420 tkr/år. Samtidigt sänks STB för maxtaxan med knappt 600 tkr.
Idag finns det 1050 familjer som hamnar på högsta avgiftsnivå vilket motsvarar 63,1 % av
antalet familjer.
Låginkomsttaxan infördes 2002-01-01 (beslut KF) och medel för finansieringen av
”låglönerabatten” avsattes i driftbudgeten med 300 tkr per år i 3 år, 2002 – 2004. Då fanns det
ca 250 familjer med en inkomst under 16 000 kr/mån.
Just nu (11 dec 2015) finns det 169 familjer som innefattas av låginkomsttaxa, dvs har en
inkomst under 16 000 kr/mån vilket motsvarar 10,2 % av det totala antalet familjer i systemet.
Om vi skulle avveckla låginkomsttaxan och istället införa maxtaxan rakt av på alla inkomster
så skulle kommunen öka avgiftsintäkterna med ytterligare ca 370 tkr. Ökningen av avgiften
per månad skulle då bli störst för de som har inkomst under 11 000 tkr (Se diagram 1).
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Diagram 1

Exempelförslag på alternativ och konsekvenser
 Om vi behåller taxesystemet lika som idag så minskar våra intäkter med ca 180 tkr
(skillnad mellan minskning av stb och höjning av index)
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Om vi behåller 0 avgift för de som har en inkomst under 7 000 kr/mån (90 familjer,
5,4 %) och alla andra inkomstnivåer följer maxtaxan så ökar vi avgiftsintäkterna med
140 tkr och våra intäkter minskar då med 40 tkr.
Om vi inför 0-avgift för alla med inkomst under 11 000 kr/mån och alla andra
inkomstnivåer följer maxtaxan så ökar vi avgiftsintäkterna med ca 80 tkr och våra
intäkter minskar då med 100 tkr.
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