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Tid och plats: 

 

Onsdag den 20 maj 2015, klockan 13:00-13:30 , Dönabergarummet 

Beslutande ledamöter: Sofia Nilsson (C) 

Erling Emsfors (M) 

Elisabeth Johansson (MP) 

Sven-Arne Persson (S) 

Annika Qvarnström (S) 

  

Ersättare:  

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef §§ 27,29 

 Bengt Gustafson, produktionschef 

 Ulla Wram, verksamhetschef §§ 27-28 

 Ulrika Olsson, utvecklingsledare §§ 27-28 

 Mikael Torberntsson, utvecklingsstrateg 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 

 

  

Justeringens utförande Fredag den 22 maj 2015 kl 15.00, enheten Administration och utredning 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

27 - 29 

  

Sekreterare Mikael Torberntsson 

  

Ordförande Sofia Nilsson (C) 

  

Justerare Sven-Arne Persson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Omsorgs och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2015-05-20 

Datum då anslaget sätts upp 2015-05-22 

Datum då anslaget tas ned 2015-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten för Administration och utredning 

  

Underskrift 

 

Mikael Torberntsson 
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§ 27 
 

Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 
Dnr: KS 2015/00741 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige beslutar att taxa för förskola/pedagogisk verksamhet (KFS 11) 

och taxa för fritidshem (KFS 35) ska följa maxtaxenivå enligt Svensk 

författningssamling 2001:160. Indexering ska gälla from 2015-07-01 

 Givet kommunfullmäktiges beslut delegerar kommunstyrelsen till verksamhetschef 

för Bildning att årligen indexuppräkna taxan. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan 

och fritidshemmet har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan 

indexeras. Inkomsttaket regleras genom indexering med hjälp av inkomstindex enligt kap. 58 

10-12 §§ socialförsäkringsbalken. För 2015 innebär det att inkomsttaket höjs från 42 000 till 

42 890. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs fr.o.m. 2015-07-01.   

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har 

statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ledningsstöd och service 2015-05-11 

 Taxa för förskola/pedagogisk verksamhet (KFS 11) 

 Taxa för fritidshem (KFS 35) 
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§ 28 
 

Strategi - En bra start i livet (0-20år) 
Dnr: KS 2014/00231 

Omsorgs och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen fastställer strategin för En bra start i livet (0-20år). 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2014-06-04 § 112 omsorgs och utbildningsutskottet i uppdrag att 

utarbeta ett förslag till en strategi för en bra start i livet (0-20år). 

 

Syftet med strategin är att alla unga Göingar ska få en bra start i livet, det innebär att de ska 

må bra och känna framtidstro. Utifrån FN:s konvention och barns rättigheter och familjen ska 

vi stärka unga Göingars trygghet, hälsa och utveckling genom att skapa goda livsvillkor, 

hälsosamma levnadsvanor och psykiskt välbefinnande. 
 

Beslutsunderlag 

 Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse 2015-06-20 

 En bra start i livet (0-20år). Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling. 
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§ 29 
 

Meddelanden till kommunstyrelsens omsorgs och 
utbildningsutskott inkomna i april redovisas i maj 2015 
Dnr: KS 2015/00663 

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsens omsorgs och utbildningsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Länsstyrelsen 

1. Bidrag till byggnadsvårdsåtgärder på Ballingstorp och Per Ols 2015, Ballingstorp 1:9, 

Kviinge socken. 

Dnr 2015/00663.18 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-04-24 
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