Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i
Kungsbacka kommun.
Fastställda i nämnden för Förskola & Grundskola 2018-08-23 § 77
Placering
Ett barn/en plats

Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tider erbjuds utifrån
respektive vårdnadshavares omsorgsbehov.

Datum

2018-08-23

Prioritering

Vid placering av barn sker turordning enligt följande
• Barn som förlorar sin plats på grund av verksamhetsförändring
• Rätt till plats enligt 8 kap 5,7§ skollagen (Barn i behov av särskilt
stöd och barnets eget behov på grund av familjens situation i
övrigt. )
• Efter anmälningsdatum

Ansökan och
plats vid
obetalda avgifter

Anmälan om plats får göras även om familjen har skuld avseende
förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun.
Plats erbjuds då hela skulden på Förskola & Grundskola är reglerad.

Tider
Studiedagar
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Barn som behöver omsorg på studiedagar ska erbjudas det så nära barnets
hem som möjligt alt så nära den ordinarie verksamheten som möjligt.
Pedagoger i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg har rätt till fyra
studiedagar per läsår.

Sommaröppen
verksamhet

Barn som behöver omsorg under sommarperioden kan erbjudas alternativ
verksamhet under maximalt fyra veckor. Detta på grund av personalens
rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarperioden.

Lovomsorg
Allmän förskola
Fritidshem

Barn och elever vars vårdnadshavare har behov av omsorg under lov kan
ansöka om det. Ansökan görs senast 4 veckor innan och är bindande.
Avgiften beräknas på varje påbörjad vecka oavsett antalet närvarodagar.

Gräns vid
frånvaro

Vid ledighet/uppehåll i placering ska vårdnadshavare meddela datum när
barnet kommer tillbaka. Vårdnadshavare kan begära uppehåll från barnets
plats med bibehållen placering i högst 3 kalendermånader.
Avgift tas ut under tiden för uppehållet i placeringen.
Förskolechef, enhetschef, rektor avslutar platsen om barnet inte
återkommer efter 3 månaders frånvaro.

Force majeure

Förskola & Grundskola har rätt att stänga verksamheten om det finns risk
för barns hälsa att hålla den öppen, t.ex. vid brand, sjukdomsspridning
och hot. I sådant fall ska Förskola & Grundskola i skälig utsträckning
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erbjuda barnen alternativa placeringar, beroende på varaktigheten och
omfattningen av stängningen. Kostnadsersättning för eventuell
merkostnad som orsakas med anledning av detta ersätts ej.
Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ placering eller
stängning.

Fakturering
Betalningsansvar

När barn får plats i förskola, pedagogisk omsorg eller i fritidshem blir
vårdnadshavarna betalningsansvariga som platsinnehavare.
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende
kan vårdnadshavarna begära att få delad plats/faktura. Då blir
vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och var och en ansvarar för
sin del av avgiften. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i
respektive platsinnehavares hushåll.

Fakturering

Avgift debiteras 12 månader per år, för innevarande månad och
syskonrabatt tillämpas. Avgift debiteras även under inskolningstid,
semester, annan ledighet och uppsägningstid.

Avdrag på
avgiften

Avdrag görs för barn 3-5 år i pedagogisk omsorg (motsvarande allmän
förskola).

Avgiftsfri plats

Rektor kan besluta om avgiftsfri plats i fritidshem för barn i behov av
särskilt stöd.

Inkomstuppgift

Platsinnehavare är skyldig att omgående anmäla inkomständring.
Vid utebliven inkomstuppgift tas maxtaxans högsta avgift ut till dess
inkomstuppgift lämnats in.

Inkomstkontroll

För räkningsmottagare som uppgivit en inkomst under maxtaxans högsta
avgiftsuttag görs stickprovskontroll en gång per år.

Retroaktiv
återbetalning

Om en familj har lämnat inkomstuppgifter till grund för avgiften i
förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg och det senare visar sig att
inkomsten i själva verket varit lägre än uppgiven inkomst kan
vårdnadshavare begära retroaktiv återbetalning upp till 10 år enligt
förvaltningslagen. Mellanskillnad under 100 kronor betalar kommunen
inte tillbaka. Ingen ränta skall utgå.

Efterdebitering

Om en familj har lämnat inkomstuppgifter till grund för avgiften i
förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg och det senare visar sig att
inkomsten för den gångna tiden i själva verket varit högre än uppgiven
inkomst har kommunen rätt att efterdebitera mellanskillnaden upp till 3 år
enligt förvaltningslagen. Mellanskillnad under 100 kronor debiteras inte.

Uppsägning och
avstängning

Uppsägningstid för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem är 30
dagar. Avgift tas ut under uppsägningstid, även om plats inte nyttjas
Efter en obetald månadsavgift med påminnelse enligt Förskola &
Grundskolans rutiner varslar kommunen om uppsägning av plats.

Avsteg från
regler

Beslut om avsteg från, eller principiella ställningstaganden utöver
kommunens regler och tillämpningsföreskrifter fattas på delegation av
AU nämnd.

