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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Återbetalning av förskoleavgift till föräldrar vid vård av
barn under Coronapandemin
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte göra återbetalningar av
förskoleavgiften till föräldrar vid vård av barn (VAB) under Coronapandemin.

Beskrivning av ärendet
Ett antal vårdnadshavare har kontaktat utbildningsförvaltningen angående
återbetalning av förskoleavgiften på grund av att de behövt VAB:a under 2020, då
deras barn uppvisat förkylningssymptom. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden fattar i det här ärendet ett generellt beslut gällande
återbetalning av förskoleavgift.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Under 2020 har utbildningsförvaltningen följt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och riktlinjer under den pågående Coronapandemin. I
riktlinjerna har det tydligt framgått att barn med förkylningssymptom inte ska vistas
på förskola för att minska risken för smittspridning. Detta inkluderar lättare
symptom som snuva och hosta. Barnet måste sedan ha varit symptomfritt i två
dagar för att få återvända till förskolan. Till följd av detta har vårdnadshavare varit
tvungna att VAB:a under längre perioder och vid flera tillfällen under våren 2020.
Det är mycket beklagligt att vårdnadshavare har varit tvungna att avstå från att
arbeta under Coronapandemin, på grund av att deras barn uppvisat
förkylningssymptom och därmed inte kunnat vistas på förskola. Någon
motsvarande återbetalning av förskoleavgift till vårdnadshavare på grund av VAB
under Coronapandemin har inte betalats av någon annan kommun i regionen. Det
skulle krävas mycket stora administrativa resurser för förvaltningen att kartlägga
vilka barn som hållits hemma med symptom på covid19 utan att ha burit på
smittan, och vilka barn som faktiskt varit sjuka. Utöver detta kan barn ha hållits
hemma av andra anledningar, exempelvis oroliga vårdnadshavare som själva
väljer att hålla sina barn hemma eller barn som hållits hemma på grund av att de
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haft andra sjukdomar än covid19. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inte återbetala
förskoleavgiften till föräldrar vid VAB under Coronapandemin.

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
Kopia till:

Måns Hellström
Utredare
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun

