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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Eva-Britt Löwendahl

2021-02-03

Dnr BOU 2020-806

Barn- och ungdomsnämnden

Delad faktura
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Förslag om införande av viktad faktura godkänns.
Ärende
För vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och om båda har behov av
plats, delas barnomsorgsavgiften så att varje hushåll betalar var sin del – delad
faktura.
I nuvarande regelverk betalar vårdnadshavarna 50 % var av avgiften utifrån sin
egen inkomst.
Linköpings kommun kommer att från hösten 2021 gå över till nytt
verksamhetssystem för barnomsorgsplaceringar och avgifter. Det nya systemet
förespråkar en annan typ av delning av avgiften vid delad faktura, så kallad
viktad faktura.
Om Linköpings kommun väljer att gå över till viktad faktura så räknas båda
hushållen samman och avgiften viktas utifrån den totala inkomsten. Detta
innebär att den vårdnadshavare som tjänar mest betalar en högre procentuell
andel än den andre vårdnadshavaren. Det totala beloppet som båda
vårdnadshavarna betalar överstiger inte maxtaxan på, förnärvarande, 1 510
kronor per månad,
__________
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Bakgrund
Förvaltningen kommer att från och med höstterminen 2021 övergå till det nya
systemet IST administration för placeringar inom barnomsorg och fakturering
av barnomsorgsavgiften.
Systemet som är inköpt har i grunden en annan typ av fördelning av delad
faktura än den som i nu använder i Linköpings kommun.
I dagsläget tillämpar Linköping delad faktura på följande sätt enligt de regler
och riktlinjer som är framtagna av barn- och ungdomsnämnden sedan tidigare.
I nuläget betalar separerade vårdnadshavare en lägre kostnad än maxtaxa än
vårdnadshavare med samma inkomst som lever tillsammans.
Föräldrar som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan båda
vara platsinnehavare av en barnomsorgsplats om båda nyttjar barnomsorg.
Barnet har en barnomsorgsplats men föräldrarna kan räknas som separata
hushåll och få var sin räkning. Avgiften grundas på den sammanlagda
inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Respektive vårdnadshavare
betalar 50 % av avgiften för det aktuella barnet.
Exempel nuvarande tillämpning:
Vårdnadshavare A har en inkomst på 50 000 kronor/ månad betalar 750 kronor/
månad
Vårdnadshavare B har en inkomst på 20 000 kronor/månad betalar 600
kronor/månad.
Vårdnadshavarna betalar tillsammans 1 350 kronor/månad
I det föreslagna alternativet med viktad faktura
Vårdnadshavare A har en inkomst på 50 000 kronor/månad betalar 1 072
kronor
Vårdnadshavare B har en inkomst på 20 000 kronor/månad betalar 438 kronor
Vårdnadshavarna betalar tillsammans 1 510 kronor (maxtaxa)
Viktningen görs enligt följande:
Vårdnadshavarnas gemensamma inkomst är 70 000 kronor, vårdnadshavare A
tjänar 71 % av den gemensamma inkomsten och vårdnadshavare B tjänar 29 %
av den gemensamma inkomsten.
Vårdnadshavare A betalar då 71 % av 1510 kronor (maxtaxebeloppet) och
vårdnadshavare B betalar 29 % av 1510 kronor.
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Den nya skrivningen i Riktlinjer, köregler och avgifter:
Föräldrar som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan båda
vara platsinnehavare av barnomsorgsplatsen om båda nyttjar barnomsorg.
Barnet har en barnomsorgsplats men föräldrarna kan räknas som separata
hushåll och få var sin räkning. Avgiften grundas på den sammanlagda
inkomsten i båda respektive platsinnehavares hushåll. Båda hushållens
inkomster slås samman och därefter görs en viktning hur stor andel respektive
vårdnadshavare ska betala av barnomsorgsavgiften. Avgiften kan aldrig bli
högre än maxtaxan.
Vid en avstämning med jämförbara kommuner så har ett flertal denna modell
för fördelning av fakturan.
Ekonomiska konsekvenser
Barnomsorgsavgiften som inkommer till kommunen som intäkt kommer att
öka något.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Samråd
Uppföljning och utvärdering
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
-
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