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AVGIFT OCH DEBITERING
Avgiften betalas 12 månader om året.

Förskoleverksamhet/Pedagogisk omsorg
Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten. Vistelsetiden har ingen
inverkan på avgiften. Ingen avgift för fjärde barnet.
Allmän förskola
Allmän förskola för 3-5-åringar, 15 timmar i veckan är avgiftsfria under tiden
1 september – 31 maj.
Vid längre vistelsetid görs avdrag med 15 timmar/vecka vid beräkning av avgiften.
Avgiften för 3-5 åringar i allmän förskola reduceras med 30 % under tiden
1 september till 31 maj.
Allmän förskola för 3– 5-åringar följer läsårstiderna vilket gör att lov inte är avgiftsfria.
Om du lämnar barn på lov under läsåret får du betala lovavgift (fn 75 kr/dag) för varje
lovdag du lämnar barnet. Enheterna rapporterar antal dagar i efterhand till skolkontoret.
Lämnar du barn på förskola under sommarlovet tas månadsavgift ut för juni, juli och
augusti.
Med Barn 1 menas det yngsta barnet. Schema ska alltid lämnas.

Taxa
Avgift för 1–5-åringar
Procent av månadsinkomsten

Barn 1
3%

Barn 2
2%

Barn 3
1%

Högsta avgift

1 382 kr/mån 922 kr/mån 461 kr/mån

Skolbarnsomsorg (Fritidshem, Pedagogisk omsorg)
Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten.
Ingen avgift för fjärde barnet. Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften.

Procent av månadsinkomsten

Barn 1
2%

Barn 2
1%

Barn 3
1%

Högsta avgift

922 kr/mån 461 kr/mån 461 kr/mån

Med Barn 1 menas det yngsta barnet. Schema ska alltid lämnas.
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 46 080 kronor/månad (gäller från 2018-01-01)
Inkomsttaket i maxtaxan är indexerad och innebär en årlig reglering.
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Fortsättning AVGIFT OCH DEBITERING
Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och
familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som
inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst
avgiftsgrundande.
Avgiften beräknas på hushållets sammanslagna bruttoinkomster.

VAD ÄR AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST?
Avgiften grundar sig på bruttoinkomst (=före skatt)
I det avgiftsgrundande beloppet inräknas de avgiftspliktiga personernas skattepliktiga
ersättningar, exempel:












lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
familjehemsföräldrars arvodesersättning
pension (inte barnpension)
livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)
föräldrapenning
vårdbidrag (skattepliktig del)
sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning
sjukpenning
arbetslöshetsersättning
aktivitetsstöd
inkomst vid arbete utomlands

Inkomstuppgift lämnas under sanningsförsäkran.
Lämnas ingen uppgift debiteras taxans högsta avgift

Sjukdom
Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av exempelvis
lovdagar, semester eller sjukdom eller om barnet har kortare vistelsetid än vad
schemat visar. Vid barns sjukdom, som sammanhängande varar längre än 30
dagar, betalas ingen avgift för tid som överstiger dessa 30 dagar.
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UPPSÄGNING
Uppsägning av plats inom barnomsorgen ska ske skriftligt. Uppsägningstiden
är 2 månader och räknas från den dag den skriftliga uppsägningen kommit in
till enheten.
Ansökan till ny plats på förskola eller fritidshem kan göras först tre månader efter
att barnet har slutat. Undantag gäller om barnet har slutat på förskola/fritidshem för
att förälder har blivit föräldraledig eller arbetssökande och sedan på nytt får behov
av en placering.
Kommunen kan säga upp en barnomsorgsplats om avgiften inte betalas i tid.
Essunga kommun kan återkalla tilldelad plats genom uppsägning om placering inte
nyttjas enligt överenskommet schema på två månader.

Övergång från förskola till förskoleklass
När din 6-åring erbjuds förskoleklass markerar du det på ansökan till förskoleklass
och anmäler att barnet behöver fritidshemsplats på separat blankett. Förskoleplatsen
övergår då till fritidshemsplats från 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.
Om barnet enbart ska gå i förskoleklass utan plats på fritidshem, ska förskoleplatsen
sägas upp.
Plats i fritidshem får inte behållas när vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig
utan ska då sägas upp.
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REGLER
Vem har rätt till barnomsorg?
Barn till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar eller på grund av andra
särskilda skäl ansöker om plats i barnomsorgen skall få detta.
Barn till föräldrar som är arbetssökande garanteras plats inom förskoleverksamheten 1) 15 timmar/vecka.2)
Barn till föräldrar som är föräldralediga för vård av annat barn garanteras
plats inom förskoleverksamheten 1) 15 timmar/vecka.2)
Alla 3–5-åringar erbjuds avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka 2) under
perioden september till och med maj månad.
Barnomsorg beviljas från det att barnet fyllt 1 år.

1. Med förskoleverksamhet menas förskola eller pedagogisk omsorg
1. (familjedaghem)
Med förskoleverksamhet
för barn menas
i åldernförskola
1-5 år. eller pedagogisk omsorg
(familjedaghem) för barn i åldern 1-5 år.
2. Tiden, 15 timmar/vecka, förläggs 3 timmar per dag eller 15 timmar
2. mellan
Tiden, 15
timmar/vecka,
cirka
9.00 – 14.00.förläggs 3 timmar per dag eller 15 timmar
mellan 9.00
– 14.00.
till barnets verksamhet
behov, avdelningens
Hänsyn
tas till
barnetsHänsyn
behov,tas
avdelningens
och beläggning
verksamhet
och
beläggning
av
barn.
av barn.
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Kötid, platstilldelning och turordning
Sökande får plats så snart plats blir ledig, dock senast fyra månader efter
ansökningsdatum.

Följande turordning gäller vid placering:
1. Barn i behov av stöd (placering enligt skollagen 8 kap 7§)
2. Syskonförtur/platsgaranti
3. Omplaceringar (gäller placeringar i augusti/september)
4. Ködatum / Allmän förskola 3-5 år

Platsgaranti
Platsgaranti erbjuds alla föräldrar som inte önskar ha sina barn i barnomsorgen vid
föräldraledighet. Plats garanteras på samma förskola eller familjedaghem vid
föräldraledighetens slut. Garantin gäller endast i samband med placering i
augusti/september.

Omplacering
Omplaceringar görs endast i undantagsfall såsom t ex om syskon är placerade på olika
förskolor. Omplaceringar sker en gång per år, vid placeringar i augusti/september.

Inskolning
Inskolning är avgiftsbelagd. Den individuella inskolningen beräknas ta 2 veckor.
Under den första veckan av inskolningsperioden ska förälder eller annan vårdnadshavare
närvara.
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Vistelsetid
I vistelsetiden ingår föräldrars arbetstid/studietid, restid, tid för lämnande
och hämtande av barnet och samtal med personal.
Schema över vistelsetiden lämnas snarast, dock senast i samband med
inskolningens början.
Varaktiga ändringar av schemat, gällande minst 8 veckor, lämnas
snarast till enheten, dock senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla.
Vid graviditetspenning får barnet lämnas enligt schema.
Tillfälliga ändringar rörande vistelsetiden avtalas med personalen.
Efter överenskommelse får barnet lämnas när förälder eller syskon är
sjuka. Barnet får dock inte lämnas vid smittsamma sjukdomar.
Vid förälders semester/ledighet är barnet hemma i en sammanlagd tid
av minst 4 veckor per år.
Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen
nyttjas under enstaka dagar enligt ordinarie schema
Debiteringsmässigt sker övergången från förskoleverksamhet (1-5 år) till
skolbarnsomsorg (fritidshem) den 1 augusti.
Barnomsorgen är stängd 4 dagar per år för fortbildning och planering
och innebär ingen avgiftsreducering. Varje enhet meddelar datum
minst 2 månader i förväg.

Mer information lämnas av:
Skolkontoret, barnomsorg 0512-571 13 eller
Förvaltningschef, 0512-570 65
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