Dnr 9017/310.109
Ansökan om barnomsorg
Bakgrund
Mamman bor i Robertsfors kommun. Hennes två barn, 2 och 4 år, är folkbokförda hos
pappan i Dorotea kommun. Föräldrarna har gemensam vårdnad och har barnen varannan
vecka. I nuläget går barnen förskola i Dorotea kommun men mammans önskemål är att
barnen ska gå växelvis på förskola i Robertsfors kommun och Dorotea kommun. Mamman
ansökte därför i mars 2017 om barnomsorg i Robertsfors kommun. Dorotea kommun avslog
dock ansökan eftersom det är dem som betalar för en eventuell plats i annan kommun. Med
hänvisning till barnens behov av stabilitet och kontinuitet informerades mamman i våras av
oss att utgången skulle bli densamma i det fall barnen var folkbokförda här och de ansökte
om plats i Dorotea.
Nuläge
Ett av barnen är sedan den 6 november folkbokförd i Robertsfors kommun. Den 10
november erhöll vi bifogad skrivelse. Förskolechef Nicklas Nilsson i Dorotea kommun
informerar om att de inte mottagit en likalydande skrivelse, men att de även fortsättningsvis
har för avsikt att avslå en eventuell ansökan.
Kostnader
I händelse av bifall från båda kommunerna kan kostnaden för IKE kvittas mellan
kommunerna. I det fall Dorotea avslår ansökan och Robertsfors ger bifall så blir kostnaden
för Robertsfors kommun 65 239 kr/år.
Skolverket skriver: “Det finns inget som hindrar att två kommuner erbjuder samma barn plats
i förskola i två olika kommuner. I vissa fall har barn rätt att gå i en kommunal förskola i en
annan kommun än hemkommunen, om det finns personliga förhållanden och särskilda skäl
att få gå i den kommunens förskola. Avsikten är däremot inte att öppna en möjlighet att gå
växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två
olika kommuner. Gör man en sådan här lösning får kommunerna komma överens om
kostnaderna för de två platserna. Detta är alltså ingen lösning som föräldrarna själva kan
kräva av kommunerna.”
Barnombudsmannen skriver: ...En annan viktig förutsättning för att ett barn ska bo växelvis
är att föräldrarna också bör bo på rimligt avstånd från varandra, så att barnet kan ha en
enhetlig social närmiljö. Barnet ska kunna ha en och samma vardag där han eller hon kan
umgås med sina kamrater, ha samma fritidsaktiviteter och gå i samma förskola eller skola
oavsett vilken av föräldrarna som barnet vistas hos. Att leva i olika förskole- och skolmiljöer
varje gör att barnet inte kan vara helt närvarande någonstans.
Bilaga:
Skrivelse

Barn- och utbildningsutskottets beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge bifall på ansökan endast i det fall Dorotea
kommun gör detsamma.

