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BARNOMSORG
Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och
pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg (fritidshem) erbjuds elever mellan 6-13 år.
Fritidshem erbjuds t o m vårterminen det året eleven fyller 13 år.

Förutom kommunal barnomsorg finns även enskilda verksamheter.

RÄTT TILL PLATS
Barnet ska ha fyllt ett år vid placering och vara folkbokförd i kommunen.
Vårdnadshavare/förälder/sammanboende ska arbeta, studera eller vara aktivt
arbetssökande. Sjukskrivning kan jämställas med arbete. Barn 1-5 år har rätt till
plats i förskola 15 timmar per vecka när vårdnadshavare/förälder/
sammanboende är föräldraledig med annat barn samt om
vårdnadshavare/förälder/ sammanboende är arbetslös och aktivt arbetssökande.
(se arbetslöshet och föräldraledighet sid. 6) Förläggning av vistelsetiden, under
förskolans öppettider 06.00-18.00, är valfri.
Rätt till plats omfattar också barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd i sin
utveckling enligt skollagen 8:e kap § 5 och 7.

3-5-åringar har rätt till avgiftsfri plats i förskola 780 timmar per år, vilket motsvarar
15h/v under årets 52 veckor, från och med augusti det år barnet fyller 3 år. (se
allmän förskola sidan 7)

ANSÖKAN
Ansökan kan göras genom e-ansökan via kommunens hemsida www.lillaedet.se
eller skriftligt på särskild blankett. Ansökan kan göras tidigast 6 månader innan
behov av plats. Det är vårdnadshavare som gör ansökan.
I de fall de har gemensam vårdnad men inte bor tillsammans och barnet bor
växelvis och båda har behov av barnomsorg ansöker vårdnadshavarna om en
gemensam plats.
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PLACERING I BARNOMSORGSKÖ
Hela kommunen är ett upptagningsområde. Ködatum kan bli tidigast 4 månader
före önskat placeringsdatum. Ansökan kan göras tidigare.

Förskolebarn 1-5 år. Man kan gör tre val; första, andra och tredjehandsalternativ.
Valen kan bestå av antingen boendeområde el särskild enhet.
tex.
1. Lödöse
2. Nygård
3. Göta
eller
1. Solrosen
2. Blåsippan
3. Vitsippan

Tackar vårdnadshavare nej till sitt 1:a handsval får barnet anmälas på nytt och får
nytt ködatum. Tackar man nej till 2:a eller 3:e handsval kvarstår ursprungligt
ködatum. Tackar vårdnadshavare ja till en plats enligt 2:a eller 3:e handsvalet kan
barnet anmälas till omflyttningskö. Överflyttningar görs företrädesvis under
augusti månad eller när tillfälle ges.

Elev 6-13 år. Vårdnadshavare kan ansöka om plats i fritidshem på den skola
eleven går.

Vårdnadshavare ansvarar för att lämnade uppgifter i köanmälan hålls aktuella.

PLACERING BARN 1-5 ÅR – FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET
Prioriteringsordning vid anvisande av plats är:
1. Rätt till plats enligt enl skollagen 8:e kap § 5 och 7 (förtur till plats efter
utredning).
2. Utbildningsnämndens beslut 050927 § 107, i 1:a hand föräldrar med arbete, i
2:a hand studerande, i 3:e hand arbetssökande och i 4:e hand föräldralediga.
3. Efter anmälningsdatum.
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Strävan är att barnet bör erbjudas plats i sitt närområde eller enligt
vårdnadshavares önskemål. Syskon placeras i möjligaste mån tillsammans. Vid
urval får hänsyn tas till barnet och sammansättningen i den grupp där den lediga
platsen finns.

PLACERING BARN 6 – 13 ÅR – SKOLBARNSOMSORG/FRITIDSHEM
Eleven erbjuds fritidshemsplats på sin skola från och med augusti det år eleven
fyller 6 år. Undantag görs för elever som startar förskoleklass som 5-åring.
Fritidshemstaxan gäller fr.o.m. 1 augusti det år eleven fyller 6 år. Förskolebarn
med pågående barnomsorgsplats ska inte säga upp plats om överflyttning önskas
till fritidshem. Plats erbjuds inte om vårdnadshavare/förälder/sammanboende är
arbetslös eller föräldraledig. (se arbetslöshet och föräldraledighet sid 6)

VID PLACERING
Handläggaren skickar skriftligt erbjudande till vårdnadshavare om plats
Båda vårdnadshavarna skriver under och lämnar svar inom 10 dagar om platsen
accepteras eller inte.
Besvaras inte erbjudandet skickas 1 påminnelse
Besvaras inte påminnelsen inom 5 dagar övergår platsen till annat barn/elev.
Barnet/eleven kvarstår då inte i kön
Vårdnadshavarna får en bekräftelse på placeringen från handläggaren

Plats kan inte erbjudas om tidigare skuld för obetald barnomsorgsavgift kvarstår
eller om den finns hos t ex inkassoföretag. Plats kan inte påbörjas innan plats hos
annan anordnare är avslutad.

ÖPPETTIDER
Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds helgfri måndag –
fredag mellan klockan 06.00 – 18.00.
Kompetensutveckling för personal inom förskolan, pedagogisk omsorg och
fritidshem sker 4 dagar per år. Under dessa 4 dagar uppmanas föräldrarna att
själva ordna omsorg för sina barn. Datum meddelas minst 2 månader i förväg.
Ingen avgiftsreducering ges dessa 4 dagar.
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Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem i hela kommunen har begränsade
öppettider några veckor under sommarperioden.

SCHEMA FÖR VISTELSETID
Barnets/elevens vistelsetider lämnas på särskild schemablankett eller via
webben, www.lillaedet.se. Vid förändrat omsorgsbehov ska nytt schema lämnas i
god tid, senast 3 veckor innan det nya schemat ska börja gälla. Förälders
arbetstid och restid utgör barnet/elevens rätt till vistelsetid. Annan vistelsetid kan
överenskommas med förskolechef/rektor, t ex vid sjukskrivning eller skiftarbete.

AVGIFT
Barnomsorgsplats är ett abonnemang som löper över hela året och avgift
debiteras 12 månader, det är alltså ingen avgiftsfri månad. Debitering görs
innevarande månad, oavsett om platsen används eller inte. Vid placeringsstart
debiteras avgiften från och med barnets/elevens första inskolningsdag (datum på
placeringserbjudandet).
Yngsta barnet är 1:a barnet i familjen. Finns fler barn i familjen betalas endast för
de 3 yngsta. Avgift tas ut i % av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per
månad.
Maxtaxa tillämpas. Avgiften är baserad endast på inkomst och inte på antalet
omsorgstimmar.

AVGIFTSPLIKTIGA PERSONER
När barnet/eleven erbjudits barnomsorgsplats ska inkomstuppgift lämnas.
Skyldighet att lämna uppgift om inkomst har det hushåll barnet tillhör. Med hushåll
avses gifta eller sammanboende föräldrar, ensamföräldrar, person som samlever
med förälder i ett parliknande förhållande samt familjehemsföräldrar, och som är
folkbokförda på samma adress – avgiftspliktiga personer.

INKOMSTUPPGIFT/ÄNDRADE FAMILJEFÖRHÅLLANDEN
Avgiftspliktig person/platsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändrade
familjeförhållanden eller om inkomsten ändras. Om inkomstuppgift inte lämnas,
kommer högsta avgift att faktureras.
Vårdnadshavare/föräldrar/sammanboende skall själv kontrollera att avgiften
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stämmer. Kommunen har rätt att göra efterdebiteringar om oriktiga uppgifter
lämnas. Retroaktiv återbetalning av avgiften kan göras när det föreligger särskilda
skäl.
När föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor tillsammans men barnet bor
växelvis hos båda två och båda har behov av omsorg ska båda föräldrar vara
platsinnehavare. Avgiften debiteras respektive hushåll procentuellt med hänsyn
till inkomst men kan inte överstiga avgiften för en plats. Önskemål om delad
faktura skall anmälas till handläggaren.

AVGIFTSGRUNDANDE INKOMSTER OCH ERSÄTTNINGAR
Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst
Lön – från eget företag – inkomst av näringsverksamhet (överskott) enligt
deklaration
Skattefri inkomst ska inte uppges, ej heller barnpension. Barnbidrag,
bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studielån eller bidragsdel i
studielån är inte heller avgiftsgrundande inkomst.
Varierar inkomsten starkt mellan månaderna skall en genomsnittsberäkning per
månad göras, vid t ex timanställning.
Egen företagare uppger vid nystart beräknat uttag av lön och därefter inkomst av
näringsverksamhet (överskott) enligt årets deklaration
I det fall en avgiftspliktig person arbetar utomlands ska även denna inkomst
medräknas i hushållets inkomster.

AVGIFTER FÖR BARN SOM ÄR I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Avgift för barn inskrivna enligt skollagen 8:e kap. § 5 och 7, överstigande 15
timmar per vecka debiteras enligt taxa för allmän förskola. Ingen avgift debiteras
vid max 15 timmars vistelsetid per vecka.
Avgift för skolbarnsomsorg debiteras enligt gällande taxa.

UTEBLIVEN AVGIFT
Efter två månaders utebliven betalning avstängs barnet från barnomsorgen. Om
vårdnadshavare/förälder önskar platsen åter måste barnet anmälas till kön. Plats
får inte heller erbjudas förrän skulden är betald.
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ARBETSLÖSHET
Förskolebarn i åldern 1-5 år som har barnomsorgsplats när vårdnadshavare/
förälder/sammanboende blir arbetslös, har rätt till en vistelsetid av 15 timmar per
vecka.
Fritidshemsbarn får ha kvar platsen högst en månad med begränsad vistelsetid.

FÖRÄLDRALEDIGHET
Förskolebarn i åldern 1-5 år som får syskon, d v s en förälder/vårdnadshavare/
sammanboende är föräldraledig, får behålla plats med en vistelsetid om 15
timmar per vecka.
Fritidshemsbarn får behålla platsen högst en månad efter syskonet fötts.

FLYTTNING FRÅN KOMMUNEN
Om familjen flyttar från kommunen får barnet behålla platsen högst en månad.

FÖRSKOLEPLATS I TVÅ KOMMUNER
Barn folkbokförda i Lilla Edets kommun beviljas bara en förskoleplats. Det innebär
att barn folkbokförda i kommunen som bor växelvis i annan kommun inte kan ha
en förskoleplats i den kommunen också.

OUTNYTTJAD PLATS
Om barnet inte använt sin plats under mer än två månaders tid tillbaka förloras
rätt till plats och den avslutas. Undantag gäller vid planerad frånvaro vid t ex
semester.

UPPSÄGNING AV BARNOMSORGSPLATS
Platsen sägs upp på särskild blankett eller via webben minst två månader innan
förskolebarn slutar och minst en månad innan fritidshemsbarn slutar. Avgift tas ut
fr.o.m. uppsägningsdatum, när blanketten eller uppsägning via webben inkommit
till bildningsförvaltningen, och två resp. en månad framåt, oavsett om platsen
används eller inte.
Förkortad uppsägningstid kan vid särskilda omständigheter överenskommas med
förskolechef eller rektor.
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ALLMÄN FÖRSKOLA
Allmän förskola är en del av förskolans verksamhet. Skollagen garanterar alla
barn minst 525 avgiftsfria timmar om året i förskola fr.o.m. 1 augusti det år de
fyller tre år, vilket motsvarar 35 veckor á 15h.
Lilla Edets kommun garanterar 780 avgiftsfria timmar om året i förskola fr.o.m. 1
augusti det år de fyller tre år, vilket motsvarar 52 veckor á 15h
Skolskjuts erbjuds inte.

UPPGIFTER ENL PERSONUPPGIFTSLAGEN (PuL)
De uppgifter som lämnas vid ansökan om barnomsorg, inkomstuppgift samt
uppgifter från folkbokföringsmyndigheten, registreras in i en databas. Uppgifterna
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204),
PuL.

