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PRESSMEDDELANDE 
Sänkt maxtaxa i förskolan i Trollhättan 

Alla experter förutspår att en tuff ekonomisk tid väntar svenska hushåll, med ökad 
inflation, dyrare el och högre räntor.  
Särskilt tufft kan det bli för barnfamiljerna. 
För att lätta på bördan vill Socialdemokraterna i Trollhättan sänka maxtaxan i 
förskolan med 2 500 kronor/år och hushåll (motsvarar cirka 200 kronor/månad).  

Höjda marknadspriser på el och drivmedel, orsakade av såväl marknadiseringen av 
elkraften som kriget i Ukraina, är inget som vare sig kommuner eller staten kan styra 
över.  

Det finns däremot vissa möjligheter att lindra effekterna. 

Från den socialdemokratiska regeringen har aviserats bland annat ett 
högkostnadsskydd för elen och åtgärder vad gäller bland annat skatter och 
reduktionsplikt på drivmedel. 

– För Trollhättans stad finns inga möjligheter att påverka dessa kostnader för 
hushållen. Men vi socialdemokrater ser det som nödvändigt att göra vad vi kan för 
att lindra den sannolikt tuffa tid som väntar hushållen i staden, säger Moez Dharsani 
(S), ordförande för Trollhättans Arbetarekommun. 

Som grupp är det barnfamiljerna som har de största utgifterna. Det är också 
barnfamiljerna som i de allra flesta fall har svårast att snabbt ställa om för en tuffare 
tid.  

– Vår satsning inriktar sig därför på just barnfamiljerna och den möjlighet vi har där 
är att minska familjernas utgifter. Vi vill därför sänka avgiften för förskolan med 
2 500 kronor/familj, vilket motsvarar omkring 200 kronor/månad. Vi ser också att 
en sänkt avgift kan göra att fler föräldrar väljer att ha sina barn i förskola, och även 
att utöka tiden, vilket är viktigt inte minst för de barn som behöver språkträning från 
tidig ålder, säger Monica Hanson (S), vice ordförande för kommunstyrelsen och 
ordförande för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. 

Total kostnad för den sänkta barnomsorgstaxan beräknas till 5,5 miljoner kronor. 

– Vi fick nyligen en ekonomisk rapport för årets två första tertial, som visar att 
utvecklingen är bättre än budgeterat. Fler har kommit i arbete, vilket ger ökade 
skatteintäkter och fortsatt sänkta försörjningsstöd. Vi vet att det väntar tuffa tider 
även för staden, men i och med det förbättrade läget ser vi möjlighet att göra en 
insats direkt för barnfamiljerna, säger Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens 
ordförande.  

I budget för 2022 införde den S-ledda majoriteten avgiftsfri kulturskola, vilket också 
inneburit lättnad i ekonomin för många familjer, särskilt dem med flera barn. 
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Agnetha Andersson 
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