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2003-00150

Barnomsorgstaxa i Gnosjö kommun
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2004 samt KELP
2004 – 2008 återremitterades beslut angående maxtaxa för skolstyrelsens och
socialnämndens barnomsorg till fullmäktiges januarisammanträde.
En utförlig analys har gjorts avseende de ekonomiska effekterna av att
förändra nuvarande maxtaxa. De alternativ som har diskuterats är att följa
maxtaxereformen fullt ut vilket innebär att oavsett omsorgens omfattning så
baseras avgiften enbart på inkomstnivån upp till taknivån. Denna taxa
benämns i detta sammanhang som ”Maxtaxa 100 %”.
Det andra alternativet som har diskuterats är att taxan baseras på 50 respektive
100 % närvarotid. Denna nivå benämns i detta sammanhang som ”Maxtaxa
50/100%”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-01-13 att översända
framtaget finansieringsförslag på remiss till skolstyrelsen samt socialnämnden
med önskemål om svar senast 2004-01-23.
Konsekvenser och effekter av de båda taxeförslagen, remissvar från skolstyrelsen
samt socialnämnden, separata handlingar.
Yrkanden

Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att bibehålla befintlig barnomsorgstaxa i fyra
nivåer under årets samtliga månader vilket finansieras genom att resultatet
försämras med 626 tkr under 2004.
Christer Gustafsson (kd): Att ny barnomsorgstaxa införs i två nivåer,
50/100%, under årets 12 månader vilket ger ytterligare intäkter som motsvarar
sparbetinget på helårsbasis.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
arbetsutskottet beslutat i enlighet med Christer Gustafssons yrkande.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar

att införa ”Maxtaxa 50/100%” med debitering 12 månader/år i Gnosjö
kommun vilket innebär förändring av att-sats på sidan 113 i verksamhetsbudget 2004 för skolstyrelsen (budgetberedningens att-sats nr 2) från 871 tkr
till 527 tkr, samt förändring av att-sats på sidan 128 i verksamhetsbudget
2004 för socialnämnden (budgetberedningens att-sats 2-3) från 534 tkr till
885 tkr och anpassningen av budgeten ändras från 200 tkr till 193 tkr.
_____
Reservationer
Inga-Lill Andersson Hjelm samt Kristina Sällström-Eriksen, båda (s)
reserverar sig till förmån för Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande.
_____
Kommunstyrelsen 2004-01-28, § 17.
Christer Gustafsson (kd): Enligt arbetsutskottets förslag.
Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att bibehålla befintlig barnomsorgstaxa i fyra
nivåer under årets samtliga månader samt kostnaden för detta, 900 tkr,
finansieras genom proportionell fördelning på samtliga nämnder. Taxan skall
gälla från 2004-03-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
arbetsutskottet beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall
till Christer Gustafssons yrkande. Nej-röst för bifall till Inga-Lill Andersson
Hjelms yrkande.
Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för Christer Gustafssons yrkande och sex nej-röster för
Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bibehålla befintlig barnomsorgstaxa i fyra nivåer under årets samtliga
månader samt att kostnaden för detta, 900 tkr, fördelas proportionellt på
samtliga nämnder. Taxan skall gälla från 2004-03-01.
_____
Reservation
Christer Gustafsson (kd), Gunilla Ljungqvist (kd), Lars-Åke Magnusson (kd),
Myrna Aggerstam (c) samt Åke Hallemyr (fp) reserverar sig till förmån för
Christer Gustafssons yrkande.
_____
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Yttrande över Utjämningskommitténs betänkande; Gemensamt
finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU2003:88)_______
Till landets samtliga kommuner har översänts remiss över Utjämningskommitténs betänkande ”Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn”. Remissen önskas besvarad senast 2004-02-10.
Jönköpings läns 13 kommuner, Landstinget och Kommunförbundet i
Jönköpings län har en samstämmig syn på frågan om utjämning mellan
kommunerna och landstingen och har därför valt att avge ett gemensamt
yttrande över betänkandet.
Förslag på remissyttrande, separat handling.
Yrkande
Bertil Nilsson (m): Att justera i förslaget till remissvar på så sätt att i andra
stycket under rubriken Allmänt ersätts med följande lydelse: ”Vi kan därför i
huvudsak tillstyrka utjämningskommitténs förslag men vill samtidigt
understryka att ett utjämningssystem inte får vara tillväxthämmande. Nu
föreslagen förändring är i detta avseende otillräcklig.” Vidare föreslås under
rubriken ”Långtgående utjämning nödvändig” all text från ”En analys av
kommunerna i Jönköpings län… fram till rubriken ”Inkomstutjämning” helt
utgår.
Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Enligt ordförandeberedningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandeberedningens förslag.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom det framtagna förslaget på remissvar samt att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson att å Gnosjö kommuns
vägnar underteckna skrivelsen.
_____
Reservationer
Bertil Nilsson (m) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Kommunstyrelsen 2004-01-28, § 18.
Yrkanden
Bertil Nilsson (m): Att justera i förslaget till remissvar på så sätt att i andra
stycket under rubriken Allmänt ersätts med följande lydelse: ”Vi kan därför i
huvudsak tillstyrka utjämningskommitténs förslag men vill samtidigt
understryka att ett utjämningssystem inte får vara tillväxthämmande. Nu
föreslagen förändring är i detta avseende otillräcklig.” Vidare föreslås under
rubriken ”Långtgående utjämning nödvändig” all text från ”En analys av
kommunerna i Jönköpings län… fram till rubriken ”Inkomstutjämning” helt
utgår.
Myrna Aggerstam (c): Enligt arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom det framtagna förslaget på remissvar samt att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson att å Gnosjö kommuns
vägnar underteckna skrivelsen.
_____
Reservationer
Bertil Nilsson (m) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Expedieras
genom kommunförbundets försorg
akten

_____
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