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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 52 om 
förändrade regler och förändrad taxa för barnomsorgen. I samband med detta 
beslutades att uppföljning skulle genomföras om huruvida någon familj säger upp sin 
förskoleplats med anledning av den reviderade taxan och de reviderade reglerna 
inom barnomsorgen. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning daterad den 
1 november 2016 av vilken framgår att det saknas reaktioner med anledning av den 
reviderade taxan och de reviderade reglerna eller indikationer på att någon skulle 
avstå plats inom barnomsorgen på grund av detta. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottet 

Uppföljning av effekter av beslut om ändrade taxenivåer inom 

barnomsorgen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sanunanträde 2016-06-10 (Kf § 52) om 
förändrade regler och förändrad taxa för barnomsorgen. I beslutet ingick ändrad taxa 
för arbetslösa. 

I beslutet ingick att tilläggsyrkande att en uppföljning skall genomföras om huruvida 
någon familj säger upp sin förskoleplats med anledning av den reviderade taxan och de 
ändrade reglerna inom barnomsorgen. 

Ärendet 

Då drygt ett år ny gått sedan beslutet bör vi nu kunna se eventuella effekter. Vid 
kontakt med barnomsorgsassistent Ann-Kristin Axelsson och förskolechef Karin 
Alstermark säger sig ingen av dem ha fått några reaktioner på beslutet eller några 
indikationer på att arbetslösa har avstått att utnyttja möjligheten till plats inom 
barnomsorgen på grund av de förändrade bestämmelserna. 

Förslag till beslut 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
informationen. 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 


