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Förslag på nya tillämpningsbestämmelser för kommunala förskolor och fritidshem i
Vaggeryds kommun.
Förslag till beslut
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att genomföra de föreslagna
ändringarna och anta de uppdaterade tillämpningsbestämmelserna för förskola och
fritidshem.
Bakgrund
Barn och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera nuvarande
tillämpningsbestämmelser för kommunala förskolor och fritidshem och anpassa dessa
utifrån aktuell verksamhet.
Förvaltningen har i den reviderade ändringen gjort en utblick bland våra grannkommuners
tillämpningsbestämmelser för att på så sätt kvalitetssäkra våra egna bestämmelser.
Utifrån detta föreslås ett par större ändringar:

Avgift 12 månader
I dagens tillämpningsbestämmelser så anges följande under avgiftsregler:
Avgift tas ut för 12 månader.
Har barnen ingen omsorg under minst 4 veckor under perioden v 25-33 utgår ingen avgift för juli månad.
Uppgifter om ledighet skall vara inlämnade till respektive förskola/fritids senast den 1 maj. Platsen i
barnomsorgen betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sin
plats alla dagar.

Möjligheten att få avgiftsreduktion under sommaren har funnits med under mycket lång tid
och regeln måste idag ses som otidsenlig. Arbetslivet följer inte längre normen med
industrisemester under juli. Såväl industri som annan verksamhet har mindre eller inget
uppehåll under sommaren och kraven på flexibel semester och att ta ut den under andra
tider än sommaren har ökat.
Vi ser också problem med dagens regler då de särskilt gynnar de grupper av föräldrar som
har möjlighet att ha minst fyra veckor semester under sommaren. De grupper som kan vara
missgynnande är föräldrar som jobbar inom verksamhet där man har svårt att få ut fyra
veckor semester under sommaren, exempelvis inom vård och hemtjänst. Ett annat exempel
är studerande på SFI där verksamheten endast har uppehåll under tre veckor i juli.
Att i reglerna endast ge möjlighet till reduktion om man har semester under
sommarmånaderna är inte ett likvärdigt system och kan vara missgynnande för vissa grupper
varför regeln bör ändras. Förvaltningens förslag är att oavsett om man har omsorg under
minst 4 veckor under perioden v 25-33 eller ej så ska avgift utgå för juli månad. I
bestämmelserna skriver vi att platsen inom barnomsorgen betraktas som ett abonnemang
och därför minskas inte avgiften om man inte utnyttjar sin plats alla dagar, något som även
är standard inom övriga kommuner. Ett borttagande av avgiftsfri juli månad skulle göra att
den skrivelsen efterföljs och att reglerna blir likvärdig och tidsenliga. Alternativet till detta
förslag är att alla föräldrar får en reduktion av avgiften under den tid då omsorg inte nyttjas.
Detta alternativ är dock kostnadsdrivande, administrativt svårhanterligt och måste
finansieras via en särskild politisk prioritering.
Utifrån vår utblick kan vi se att länets samtliga kommuner har en avgift baserat på 12
månader och vi nu är ensamma om att erbjuda en avgiftsfri månad. Övriga kommuner har
haft detta under en längre period och senast det infördes var i samband med maxtaxan och
är det normala förfarandet kring avgift i förskola och fritidshem. Reformen med maxtaxa
reducerade kraftigt föräldrarnas del av finansieringen av omsorg.
Utöver detta kräver det nuvarande upplägget med avgiftsfri juli månad en manuell hantering
av handläggare då ett enskilt utskick görs till alla vårdnadshavare och information samlas in
för att därefter bedöma om man har rätt till en avgiftsfri månad eller ej. Då handläggaren
har 1300 inlämnade tider att gå igenom är det en tung och tidskrävande hantering som tar
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mycket tid från handläggarens övriga arbete vilket är en tid som kan användas på ett
effektivare sätt för verksamheten. Uppskattningsvis bedömer vi att det är en hantering som
tar totalt 60 timmar då det finns en del efterarbete efter sommaren att göra då bland annat
kreditering görs för de barn som anmält plats innan sommaren men därefter inte nyttjat
platsen.
Om en rak avgift införs på 12 månader bör en individuell prövning vid exempelvis sjukdom
alltid kunna göras varpå en sådan skrivelse har lagts in i tillämpningsbestämmelserna.
Nämnden föreslås nu besluta om att avgift på 12 månader införs förskola och fritidshem.

Ändring av uppsägningstiden till 2 månader
Vi har i dagsläget 3 månaders uppsägningstid enligt bestämmelserna men vi föreslår att
detta ändras till 2 månader. Förvaltningen gör bedömningen att 2 månader är en mer rimlig
uppsägningstid och med nuvarande kö så fylls de tomma platserna på snabbare än 3
månader. Kommunerna runt om oss har i regel 1 eller 2 månaders uppsägningstid.

Förslag på att utreda retroaktiv avgiftskontroll
Förvaltningen föreslår även att nämnden i samband med införande av nya
tillämpningsbestämmelser även tar beslut om att införa en retroaktiv avgiftskontroll. I
dagsläget är detta något som används av en stor del av landets kommuner och tjänsten finns
att tillgå via IST.
Tanken med att införa en avgiftskontroll handlar om att vi ska kunna se till att alla betalar
rätt avgift för förskola och fritidshem. Det är en viktig fråga ur rättvisesynpunkt och för
likvärdighetsprincipen inom vår verksamhet och om en avgiftskontroll införs kan det
innebära att de som betalar för mycket får medel tillbaka och de som betalar för lite får
betala mer.
Själva avgiftskontrollen sker med hjälp av taxerad inkomst två år bak i tiden så det kräver att
föräldrar uppdaterar sina uppgifter kontinuerligt i våra system och information om detta ska
göras finns redan i dagens bestämmelser. Vid avgiftskontrollen tittar man på hur mycket
3

barnomsorgsavgift man har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad man borde
ha betalat om man anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten,
delat med tolv.
Det kan dock vara lämpligt vid införande att en riktad information om avgiftskontrollen
genomförs så informationen når och förstås av alla och man förstår att en extra inbetalning
kan bli aktuell.
Förvaltningen har genomfört en första kontroll med hjälp av IST för att utreda effekten av
införandet av en avgiftskontroll. Utredningen visade en tydlig diskrepans och att ett system
med avgiftskontroll är nödvändigt för att säkerställa att rätt barnomsorgsavgift erläggs.
Nämnden föreslås besluta om att förvaltningen har möjlighet att använda sig av retroaktiv
avgiftskontroll.
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Bilaga
Granskade kommuner i Jönköpings län.
Kommun

Avgiftsmånader

Uppsägningstid

Avgiftskontroll

Sävsjö
Värnamo
Gnosjö
Jönköping
Gislaved
Nässjö
Eksjö
Aneby
Tranås
Habo
Mullsjö
Vetlanda

12 månader
12 månader*
12 månader*
12 månader
12 månader*
12 månader*
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader*
12 månader*
12 månader

2 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning
1 månaders uppsägning
1 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning
1 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning
2 månaders uppsägning

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vaggeryd

11/12 månader

3 månaders uppsägning

Nej

* Dessa kommuner kan erbjuda reducering av avgift vid ansökan om barnet är sjukt under längre tid.
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