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Motion från Lina Olsson (S) Inför ett modernare
system för debitering av förskoleavgiften
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

att

bifalla motionen.

Sammanfattning
Lina Olsson (S) har lämnat in en motion som rör systemet för debitering
av förskoleavgift. I motionen föreslås kommunfullmäktige uppdra åt
barn- och skolnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen utreda
ett system för debitering av förskoleavgiften där normen är att de
vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress delar på
avgiften.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund
Lina Olsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som rör
systemet för debitering av förskoleavgift. I motionen föreslår
socialdemokraterna
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att

kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och skolnämnden att i
samverkan med kommunstyrelsen utreda ett system som
syftar till att normen för debitering av förskoleavgiften för de
vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress
delar på avgiften.

I motionen redogörs för att flera kommuner låter två hushåll bära var
sin del av avgiften för att ta hänsyn till olika familjekonstellationer. Att
utreda frågan motiveras i motionen bland annat av att nuvarande
system i Lund inte tar hänsyn till familjekonstellationer där
vårdnadshavare är separerade och att det ur både jämställdhets- och
rättviseperspektiv bör skapas möjlighet att få fakturorna delade mellan
båda vårdnadshavarna. Det framförs också att det ska vara möjligt att
göra avsteg från normen om det finns önskemål från båda
vårdnadshavarna.

Beredning
Ärendet har remitterats till barn- och skolnämnden för yttrande och
därefter beretts av kommunkontoret.
Barn- och skolnämnden har yttrat sig i frågan enligt följande:
Regelverk
Kommuner får ta en avgift för barn som går på förskola eller fritidshem
enligt 8 kap 16 § skollagen. Hur stor avgiften är beror på familjens
storlek och hushållets inkomster. Kommunen beslutar själv om fakturan
vid växelvis boende ska kunna delas mellan föräldrarna och då detta
räknas som ett s.k. tillvägagångssätt kan beslutet inte överklagas.
Omvärldsbevakning
Drygt hälften av Skånes kommuner erbjuder s.k. delad faktura och
oftast får vårdnadshavarna ansöka om detta. Strukturen och regelverket
i de kommuner som har delade fakturor ser olika ut. Som jämförelse kan
nämnas att när föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn lämnas
barnbidrag med hälften till vardera föräldern enligt 16 kap 5 §
socialförsäkringsbalken. Efter anmälan kan barnbidraget betalas ut till
endast den ena vårdnadshavaren. För barn födda före 1 januari 2014
gäller andra regler.
Nuvarande system i Lund
Lunds kommun tillämpar maxtaxa vilket betyder att det finns en övre
gräns för hur hög månadsavgiften blir. Hushållets sammanlagda
inkomst före skatt, antal placerade barn som ingår i hushållet samt
verksamhetsform bestämmer hur hög månadsavgiften blir. För barn
som bor växelvis hos sina föräldrar beräknas avgiften utifrån inkomsten
i hushållet där barnet är folkbokfört. I nuläget finns det ingen möjlighet
att få delad faktura och fakturamottagare är den förälder där barnet är
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folkbokfört. Detta system bygger alltså på att föräldrarna har en
kommunikation kring hur avgiften hanteras dem emellan.
Av 7 195 barnomsorgsfakturor i Lund i september månad, så skulle 1
412 kunnat ha delad faktura, utifrån att båda vårdnadshavarna inte är
folkbokförda på samma adress som barnet/barnen.

Föredragning
Barn- och skolnämnden menar att det är motiverat att i samverkan med
kommunstyrelsen genomföra en utredning kring möjligheterna att
införa ett system med delade fakturor för förskoleavgifterna i Lunds
kommun, gällande de vårdnadshavare som har gemensam vårdnad,
men som inte är folkbokförda på samma adress. En sådan utredning bör
omfatta även fritidshemsavgifterna.

Mot bakgrund av detta föreslår kommunkontoret att barn- och
skolnämnden i samverkan med kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda frågan vidare. Motionen bör bifallas.

Barnets bästa
Enligt FN:s barnkonvention (artikel 18) ska konventionsstaterna göra
sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda
föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och
utveckling. Utökade möjligheter att göra båda föräldrarna till
bidragsmottagare ger en signal om att föräldrarna har ett gemensamt
ansvar för barnet. Ökade möjligheter att dela på barnbidraget kan vara
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv och kan också underlätta
föräldrars förutsättningar för att samarbeta.

Ekonomiska konsekvenser
En utredning av förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Eventuella ekonomiska konsekvenser för kommunen i form av ökad
administration eller förändrade rutiner vid ett införande kommer att
belysas i utredningsarbetet.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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