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Justerandes signatur 

§ 2 Dnr 2017-00015 

Taxor och avgifter 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de kompletterande taxorna avseende 
maxtaxa för vård och omsorg, maxtaxa för barnomsorg samt service av svartfiber. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog beslut om taxor och avgifter 2018 vid sammanträdet 
2017-11-27. 

Kommunstyrelsen, nämnderna och ITSAM har nu lämnat kompletterande 
uppgifter till taxor och avgifter för 2018. De kompletterande uppgifterna är 
maxtaxa för vård och omsorg, maxtaxa för barnomsorg samt service av svartfiber. 

Vård- och omsorgsnämnd föreslår maxtaxa för service och omsorg till 2 044 kr per 
månad, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Avgift för särskilt boende 
föreslås variera mellan 0 kr och maxavgift 2 044 kr per månad. 

Inkomsttaket för barnomsorg föreslås till 46 080 kr per månad, utifrån Skolverkets 
rekommendationer. Avgiftsnivåerna för barnomsorg har ökat i jämförelse med 
2017 på grund av att inkomsttaket har höjts. Maxtaxa per månad blir därmed 1 
383 kr för förskola respektive 922 kr för fritidshem. 

ITSAM föreslår kompletterande taxor avseende service av svartfiber uppdelat i tre 
så kallade SLA-nivåer. Samtliga nivåer är möjliga att välja. Vid val av nivå 2 uppgår 
taxan till 1 500 kr, vid nivå 1: 750 kr samt nivå 0: 0 kr. Beloppen är exklusive moms. 
För information om de olika nivåerna, se tabell.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-05 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2017-10-17 
Diarienummer 

KINKS 2017-00015 

Kommunfullmäktige 

Taxor och avgifter 2018 

Förvaltningens förslag till beslut 

Taxor och avgifter för 2018 fastställs enligt förslagen från kommunstyrelsen och 
respektive nämnd.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller följer av kommunallagen 8 kap. 3 b §. 

Kommunstyrelse och nämnder har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2018. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-17 
Sammanställning av förslag till taxor och avgifter 

Syfte 

Taxor och avgifter syftar till att finansiera del av kommunens verksamhet. 

Önskad effekt 

Ett uttag av taxor och avgifter som är förenligt med lagstiftningen. 

Berörda 

Invånare, företagare och fastighetsägare i Kinda kommun. 

Samråd 

Respektive nämnd har behandlat sina respektive förslag till taxor. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Taxor och avgifter utgör en betydande del av finansieringen för delar av 
kommunens verksamhet. Kommunen är enligt lag skyldig att tillämpa den så 
kallade självkostnadsprincipen. 

Konsekvenser barnperspektiv 

Vissa taxor, exempelvis inom förskola och fritidshem, berör familjer med barn i 
kommunen. 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån detta perspektiv. 
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Miljökonsekvenser 

Vissa taxor och avgifter berör miljöområdet. Det finns utifrån rättspraxis möjlighet 
för en kommun att ha taxor som är miljöstyrande. 

Samverkan (MBL) 

Budgetärendet har MBL-förhandlats. 

Genomförande 

De nya taxorna avses börja tillämpas från och med 1 januari 2018. 

Uppföljning 

Översyn av kommunens taxor och avgifter sker årligen i samband med 
budgetarbetet. 

Återrapportering 

Sker som en del i ekonomisk rapportering, delårsrapporter samt årsredovisning. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga förvaltningar 




