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Skuldsatta småbarnsföräldrar och
förskoleavgiften
Svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Feministiskt initiativ
Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Skärholmens stadsdelsnämnd har skickat en skrivelse till
förvaltningen för beredning. I skrivelsen önskar
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ att
förvaltningen ser över antalet förskoleavgifter som är obetalda och
går vidare till inkasso.
Bakgrund
På nämndsammanträdet den 27 maj beslutade nämnden att skicka
en skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom av avdelning förskola i samråd med
avdelningen medborgarservice, stadsmiljö och öppen verksamhet.
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Ärendet
I skrivelsen önskar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ att förvaltningen ser över antalet
förskoleavgifter som är obetalda och går vidare till inkasso.
Förslagsställarna framhåller att förskolan är enormt viktig för barns
utveckling och en bra förberedelse inför grundskolan och högre
studier. Förskolan kan lägga grunden för välmående och delaktiga
medborgare och ska vara tillgänglig för alla. Ekonomisk utsatthet
ska inte vara ett hinder för barn att delta i förskolans verksamhet.
Förslagsställarna frågar förvaltningen:
1. Hur många av det totala antalet förskoleavgifter går vidare till
inkasso? Och hur många barn och barnfamiljer berörs?
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2. Vad har förvaltningen för rutiner för att säkerställa att så få
avgifter som möjligt går vidare till inkasso i syfte att minska
negativa konsekvenser för barn i berörda hushåll?
Synpunkter och förslag
Serviceförvaltningen administrerar samtliga förskoleavgifter. Det är
de som skickar ut fakturor, påminnelser samt skickar fakturor vidare
till inkasso. Vårdnadshavare vänder sig till serviceförvaltningen om
de har svårt att betala fakturan i sin helhet och vill lägga upp en
avbetalningsplan. Kontaktuppgifter finns på fakturan.
Antal obetalda fakturor
Förvaltningen har tagit del av siffror från serviceförvaltningen kring
antalet fakturor som skickas vidare till inkasso. Per månad skickas
cirka 30 fakturor vidare till inkasso. Majoriteten av dessa fakturor
betalas, makuleras eller skrivs ner efter kontakt med
vårdnadshavare. Under år 2020 var det i snitt fyra fakturor per
månad som förblev obetalda. Om en vårdnadshavare har flera barn i
förskolan kan en obetald faktura beröra flera barn.
Påminnelsebrev
Förvaltningens köhandläggare får varje månad information om
ärenden som är aktuella hos inkasso för att de har två eller fler
obetalda fakturor. Om vårdnadshavaren inte har påbörjat en
avbetalning mot inkasso skickas påminnelsebrev från förvaltningen.
Dessa påminnelsebrev innehåller information om att delbetalning är
möjlig, att allmän förskola är avgiftsfri samt kontaktuppgifter till
förvaltningens köhandläggare. Förvaltningen planerar även att lägga
till en text med information om det stöd som finns att få hos budgetoch skuldrådgivarna. I de fall då fakturor inte kommer fram till den
adress där vårdnadshavare är skriven returneras dessa till
förvaltningen. Förskolan delar då ut fakturan personligen till
vårdnadshavaren för att undvika att fakturan går till inkasso på
grund av felaktig adress.
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Avgiftens storlek
Vårdnadshavare betalar avgift varje månad som barnet går i
förskola. Avgiften baseras framförallt på vårdnadshavares inkomst.
Om ingen inkomst anges i stadens e-tjänst faktureras högsta
avgiften, så kallad maxtaxa. Vårdnadshavare med varierad inkomst
behöver därför regelbundet uppdatera inlämnade uppgifter för att
undvika felaktiga förskoleavgifter. Årligen skickar
serviceförvaltningen ut ett brev till vårdnadshavare om att
kontrollera att inkomstuppgifterna stämmer. För att komplettera
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detta utskick kommer förskolorna årligen att publicera information i
Skolplattformen om att uppdatera inkomstuppgifterna.
Allmän förskola är avgiftsfri. Barn som är tre till fem år får under
skolterminerna gå i förskola gratis 15 timmar i veckan. Det gäller
från och med augusti det år barnet fyller tre år. Går barnet fler än 15
timmar gäller deltidsavgift.
Förvaltningen ser de interna rutinerna kring obetalda fakturor som
välfungerande. För att ytterligare minska antalet obetalda fakturor
publiceras information i Skolplattformen om vikten av korrekt
angiven inkomst i e-tjänsten. Påminnelsebrev från förvaltningen
kommer även informera om det stöd som finns att få hos budgetoch skuldrådgivarna.
Jämställdhetsanalys
En jämställdhetsanalys är relevant i ärendet eftersom ekonomisk
utsatthet berör både kvinnor och män samt flickor och pojkar. För
kvinnor som är hemma med barn kan ett barns deltagande i
förskolan frigöra tid för exempelvis studier eller arbete. Tillgången
till förskola kan därmed påverka kvinnors möjligheter att etablera
sig på arbetsmarknaden och bidra till att nå målet om ekonomisk
jämställdhet. Förskolan har positiva effekter på barns lärande långt
upp i åldrarna. Det är framförallt viktigt för pojkar, då de i
genomsnitt har lägre skolresultat än flickor. Deltagande i förskolan
bidrar till en mer likvärdig skolstart för flickor och pojkar vilket kan
stärka förutsättningarna att nå målet om jämställd utbildning.
Förvaltningen ser att tillgången till förskola för pojkar och flickor är
viktigt ur flera aspekter och ekonomisk utsatthet ska inte vara ett
hinder.
Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Britt Karlsson
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