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Utses att justera
Johan Syréhn (MP)
Paragrafer 57


Justeringens plats och tid
Omedelbart


Sekreterare


Gunilla D Skog


Ordförande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Nämnd
Barn- och utbildningsnämnden


Sammanträdesdatum
2022-06-13


Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned



Protokollets förvaringsplats
Kommunhuset, Södergatan 28, Höör


Underskrift




Plats och tid
Mejeriet 4

Måndagen den 13 juni 2022 kl 18:00


Beslutande
Ingemar Kristensson (C), Ordförande
Rolf Streijffert (SD), 2:e vice ordförande
Pär Bjelvehammar (S)
Johan Syréhn (MP)
Hans-Erik Johansson (KD)
Maria Jönsson (C)
Åke Lundström (SD)
Christina Pehrson (L)


Övriga
Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
Anna V Svensson, ekonom
Petra Nilsson, sektorssamordnare
Sara Bruun, utvecklingsstrateg
Marek Lakatos, koordinator förebyggande arbete, inriktning unga
Gunilla D Skog, kanslichef
Magnus Gejdner, fackligt förtroendevald
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Justerande
Utdragsbestyrkande



Dnr BUN 2022/97
§ 57	Revidering av regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antas och ersätter tidigare beslutade regler.
2. Reglerna börjar gälla retroaktivt från och med 2022-01-01.
3. Vårdnadshavare som har barnomsorgsplacering idag och har en förfallen skuld till Höörs kommun 2022-01-01 till följd av avgiftskontroller, oberoende när skulden uppkom, ska reglera skulden för att få behålla barnomsorgsplacering.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har reviderats. Det har även gjorts ett förtydligande kring avgiftskontrollen. Regelverk för pedagogisk omsorg på obekväm tid har reviderats och lagts till som en bilaga till regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Enligt reglerna görs en avgiftskontroll 2 år i efterhand för att kontrollera om vårdnadshavarna har betalat rätt barnomsorgsavgift utifrån deklarerad inkomst hos Skatteverket. Höörs kommun använder maxtaxa, vilken baseras på hushållets totala inkomst. Vårdnadshavarna har ansvar för att meddela vilken inkomst de har i E-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, varpå de betalar en barnomsorgsavgift som är baserad på hushållets totala inkomst.
Skuld för obetald avgiftskontroll som har gått vidare till inkasso uppgår 2022-05-20 till 409 928 kr.
Totalt har 61 vårdnadshavare en skuld för avgiftskontrollen som har gått vidare till inkasso, varav 18 vårdnadshavare har en placering i barnomsorg idag, total skuld 211 303 kr. Av de 18 vårdnadshavare som har en placering idag är det 4 vårdnadshavare som har en upprättad avbetalningsplan eller liknande. Utebliven betalning efter gjord avgiftskontroll utgör obetald barnomsorgsavgift. Ett förtydligande har gjorts om att utebliven betalning efter avgiftskontrollen har samma konsekvenser som vid utebliven betalning av månadsfakturan. Rutin införs att skuld till följd av avgiftskontrollen ska ha samma konsekvenser som förfallen skuld avseende den månatliga barnomsorgsavgiften.


Beslutsunderlag
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