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Barnomsorg  

 

Omsorgsbehovet för barn mellan 1 - 5 år tillgodoses genom förskola. Skolbarnomsorg, det 
vill säga fritidshem, erbjuds elever från det år de fyller 6 år t.o.m. vårterminen det år de 
fyller 13 år. 

Utöver den kommunala barnomsorgen finns även fristående förskolor och fristående 
pedagogisk omsorg (dagbarnvård). Mer information om enskilda verksamheter finns på 
www.lillaedet.se. 

 
Förskola  
Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat förskoleklass eller skola ska erbjudas 
plats i förskola. Barnet ska ha fyllt ett år vid inskolning och vara folkbokförd i kommunen. 

Vårdnadshavare/förälder/sammanboende ska arbeta, studera eller vara aktivt 
arbetssökande (Skollagen 8 kap 4 §). Barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd i sin 
utveckling har också rätt till barnomsorg (Skollagen 8 kap 5 ,7 §). 

Vid föräldraledighet/graviditetspenning eller arbetslöshet hos 
vårdnadshavare/förälder/sammanboende har barnet rätt till förskola 15 timmar per 
vecka (skollagen 8 kap 4§).  

 
Fritidshem  
Barn 6 - 13 år erbjuds fritidshem på sin skola från och med augusti det år eleven börjar 
skolan och till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Om en elev är i behov 
av särskilt stöd i sin utveckling, kan av rektor beviljas fritidshem efter 13 år ålder. 
Fritidshemstaxan gäller fr.o.m. första augusti det år barnet börjar skolan. Förskolebarn med 
pågående barnomsorgsplats ska inte säga upp sin plats om vårdnadshavare vill flytta barnet 
till fritidshem. Kommunen erbjuder inte plats på fritidshem om vårdnadshavare är 
arbetslös eller föräldraledig. 

http://www.lillaedet.se/
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Ansökan om plats i förskola och fritidshem 
Ansökan görs genom e-ansökan via kommunens webbplats, www.lilledet.se. Om 
vårdnadshavaren saknar fullständigt personnummer måste man göra en skriftlig ansökan på 
en särskild blankett. Vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats tidigast 6 månader innan 
önskat inskolningsdatum. Barnet ställs i kön tidigast 4 månader före önskat placeringsdatum.  

För ansökan om plats i förskolan 1 - 5 år kan man välja ett av följande områden: 
1. Hjärtum 
2. Västerlanda 
3. Strö 
4. Centrum 
5. Göta 
6. Lödöse 
7. Nygård 

 
Vill vårdnadshavaren att barnet placeras på en specifik förskola anges det med motivering under 
övriga upplysningar. Överflyttningar till annan förskola görs i första hand augusti. Vårdnadshavaren 
ansvarar för att lämnade uppgifter i ansökan hålls aktuella under kötiden. 
 

Placeringserbjudande 
När barnet ska placeras i barnomsorg, skickar handläggaren hem ett skriftligt erbjudande till 
folkbokföringsadressen. Båda vårdnadshavarna skriver under och lämnar svar inom 10 dagar om 
platsen accepteras eller inte. Besvaras inte erbjudandet inom 10 dagar övergår erbjudandet till ett 
annat barn och barnet står då inte längre kvar i kön. 
Kommunen kan inte erbjuda plats om det finns en obetald skuld för barnomsorgsavgift eller om 
skulden finns hos inkassoföretag. 
Vistelsen i förskolan kan inte påbörjas innan barnets plats hos annan förskola/pedagogisk omsorg är 
uppsagd och uppsägningstiden passerat. 
 

Öppettider 
Förskoleverksamhet och fritidshem är öppen helgfri måndag - fredag klockan 06:00 – 18:00. 
Kompetensutveckling för samtlig personal inom barnomsorgen sker sex dagar per år. Under 
dessa sex dagar uppmanas vårdnadshavarna att själva ordna omsorg för sina barn. Datum 
för kompetensutvecklingsdagarna meddelas senast två månader i förväg. Avgiften 
reduceras inte för dessa dagar. 
Under lov kan verksamheterna i kommunen slås ihop. Detta kan innebära att barnomsorg 
erbjuds på annan förskola eller fritidshem. 

 
Schema för vistelsetid 
Schemat för barnets vistelsetider lämnas via ”mina barnomsorgssidor” på webben. Om 
omsorgsbehovet ändras ska nytt schema lämnas senast tre veckor innan det nya schemat 
börjar gälla. Vårdnadshavarens arbetstid och restid utgör barnets rätt till vistelsetid. 

http://www.lilledet.se/
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Avgift för plats i förskola och fritidshem 
Avgiften för plats inom barnomsorgen och skolbarnomsorg i Lilla Edets kommun beräknas 
utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Avgift tas ut 12 månader om året 
och en räkning skickas varje månad oavsett om platsen används eller inte.   
När barnet börjar förskolan eller på fritidshem betalas avgiften från och med det datum som 
står på placeringsmeddelandet. Avgiften påverkas om du har fler barn i kommunal 
verksamhet. Finns det fler än tre barn i familjen betalar man bara avgift för de tre yngsta 
barnen. Det innebär att kommunen alltid börjar beräkna avgiften med utgångspunkt från det 
yngsta barnet. Aktuella barnomsorgsavgifter finns på hemsidan 
www.lillaedet.se/utbidlningbarnomsorg/förskolochbarnomsorg/avgifterochregler.19.html 
Allmän förskola 
Gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet 
fyller sex år. Allmän förskola omfattar 525 timmar om året i förskolan, vilket motsvarar 35 
veckor á 15 timmar. Det är rektor på respektive förskola som fattar beslut om hur de 15 
timmar per vecka läggs ut utifrån kvalité och organisation. De 15 timmarna är avgiftsfria. 
 

  Avgiftspliktiga personer 
Det hushåll som barnet tillhör har skyldighet att lämna uppgift om inkomst. Med hushåll 
menas gifta eller sammanboende föräldrar. Ensamföräldrar, person som samlever med 
förälder, familjehemsföräldrar och vuxna folkbokförda på samma adress (personer med 
förvärvsinkomst). Hushållets samtliga inkomster ska räknas in. 

Avgiftsgrundande inkomster och ersättningar 
Avgiften beräknas i procent på beskattningsbar bruttoinkomst (inkomst före skatt), som utgörs av 
lön från arbetsgivare eller eget företag eller inkomst av näringsverksamhet (överskott från eget 
företag) enligt deklarationen.  Skattefri inkomst och barnpension ingår inte. 

Barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, underhållsstöd, studielån, studiebidrag är 
inte avgiftsgrundande inkomst. 

Varierar inkomsten starkt mellan månaderna ska en genomsnittsberäkning per månad göras. 
Egenföretagare uppger vid nystartat företag sitt beräknade uttag av lön och därefter inkomst 
av näringsverksamhet (överskott) enligt årets deklaration. Om en avgiftspliktig person 
arbetar utomlands ska även denna inkomst räknas med i hushållets inkomster. 

Inkomstuppgift/ändrade familjeförhållanden 

Avgiftspliktig person är skyldig att snarast anmäla ändrade familjeförhållanden eller om 
inkomsten ändras. Om man inte lämnar inkomstuppgifter får man betala maxavgift. 

Vårdnadshavaren ansvarar själv för att kontrollera att avgiften stämmer och för att uppge 
rätt inkomst varje år. 

Kommunen har rätt att i efterhand ta ut mellanskillnaden i avgift om inkomstuppgifterna 
inte stämmer. Retroaktiv återbetalning av avgiften görs enbart om det finns särskilda skäl. 

Då barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda vårdnadshavarna är i behov av 
barnomsorg ska båda vårdnadshavarna vara platsinnehavare. Avgiften fördelas på respektive 

http://www.lillaedet.se/utbidlningbarnomsorg/f%C3%B6rskolochbarnomsorg/avgifterochregler.19.html
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hushålls procentuellt med hänsyn till inkomst, men den sammanlagda avgiften överstigen 
aldrig maxbeloppet. Önskemål om delad räkning vid växelvis boende lämnas in via en 
särskild blankett. 

 Utebliven avgift 
Efter två månaders utebliven betalning stängs barnet av från barnomsorg. Om 
vårdnadshavaren vill ha tillbaka platsen måste barnet anmälas till kön på nytt. 
Kommunen kan inte erbjuda en plats om det finns en skuld. Barn i åldern 3 - 5 år har 
fortsatt rätt till avgiftsfri förskola. 

Arbetslöshet eller föräldraledighet 
Förskolebarn i åldern 1 - 5 år som har barnomsorg när vårdnadshavaren blir arbetslös eller 
går på föräldraledighet har rätt till avgiftsfri allmän förskola med en vistelsetid på 15h per 
vecka. 

Fritidshemsbarn får 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 nyttjat barnomsorgsplatsen under mer än två månader tillbaka i tiden 
förloras rätten till barnomsorg och placeringen avslutas. Undantag gäller vid planerad 
frånvaro. 

Uppsägning av barnomsorgsplats 
 
Barnomsorgsplatsen sägs upp via särskild blankett eller via ”mina barnomsorgssidor”. 
Uppsägningstiden är 2 månader för förskolebarn respektive 2 månader för 
fritidshemsbarn.  
    Avgift debiteras under uppsägningstiden. 
 

Uppgifter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) 
I enlighet med GDPR hanterar Lilla Edets kommun lämnade personuppgifter med rättslig grund 
myndighetsutövning och allmänt intresse. Uppgifterna kommer endast att hanteras av tjänstepersoner 
som behöver dem för att utföra sitt uppdrag och kommer inte överföras till tredje land (land utanför 
EU/ESS). Uppgifterna gallras i enlighet med gällande informationshanteringsplan för bildningsnämnden.  
Önskar du läsa mer om hur Lilla Edets kommun hanterar dina personuppgifter, se dina rättigheter, få 
kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål eller se gällande 
informationshanteringsplan vänligen besök www.lillaedet.se, Dataskyddsförordningen, GDPR - Lilla Edets 
kommun eller kontakta kommunen@lillaedet.se  
 
Kontaktuppgifter dataskyddsombud 
Johan Bergström  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lillaedet.se%2F&data=04%7C01%7Cveronika.johansson%40lillaedet.se%7Cde456bdc6afd4d4715ba08d9f5e0f563%7Cbe3816668c5d440cbfdc527c27275bb3%7C1%7C0%7C637811168811078806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=loGFLZ6xY4HLx7POF%2BVpGuhSP9aPTBGsHARClZbH6%2FQ%3D&reserved=0
mailto:Dataskyddsf%C3%B6rordningen,%20GDPR%20-%20Lilla%20Edets%20kommun
mailto:Dataskyddsf%C3%B6rordningen,%20GDPR%20-%20Lilla%20Edets%20kommun
mailto:kommunen@lillaedet.se
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Johan.bergstrom@goteborgsregionen.se 
Tel: 031-335 52 53 
 
Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig  
Lilla Edets kommun, bildningsnämnden 
kommunen@lillaedet.se 
Tel: 0520-65 95 00 
 

mailto:Johan.bergstrom@goteborgsregionen.se
mailto:kommunen@lillaedet.se
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