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Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen är organiserad i följande former: 
 
 Förskola   för barn 1 – 5 år 
 Familjedaghem  för barn 1 – 12 år 
 Öppen förskola  för barn från 0 år i vuxens sällskap 
 Fritidshem  för barn 6 – 12 år 
 
Barnomsorg tillhandahålls för barn i åldern 1 – 12 år i den omfattning som behövs med 
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier samt för barn som behöver särskilt stöd  
i sin utveckling. (Skollagen 2a kap. 1 § och 6 §). 
 
Barn till föräldralediga och arbetslösa kan erhålla plats 3 timmar/dag, totalt 15 timmar per 
vecka, på tider som verksamheten erbjuder. Lunch ingår ej. Undantag kan göras endast om 
särskilda skäl föreligger, efter beslut av rektor. Så långt som möjligt skall kontinuitet för bar-
net eftersträvas. 
 
Under de fyra sammanhängande veckor på sommaren då endast viss verksamhet är i gång 
pga. semesterledighet, kan plats ej erbjudas. 
 
För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt 
Skollagen 2a kap 9 § gäller inte någon nedre åldersgräns. Särskilt beslut av rektor erfordras. 
 
Då föräldrar är frånvarande från förvärvsarbete eller studier på grund av sjukdom ges möjlig-
het till omsorg under barnets ordinarie vistelsetid. Är förälder sjuk under längre tid avgörs 
vistelsetiden efter samråd mellan berörda parter, individuell bedömning och beslut av rektor. 
 
Allmän förskola 
Alla barn som fyller fyra år har från och med höstterminen detta år rätt att få delta i allmän 
förskola. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per läsår och är avgiftsfri.  
Verksamheten följer skolans läsår. Måltid och skolskjuts ingår ej. 
 
Feriefritidshem 
Plats på fritidshem under skolloven kan erhållas efter ansökan på särskild blankett. 
 
Det är vårdnadshavarens skyldighet att anmäla förhållanden som medför att rätten till  
förskoleplats ändras. 
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ANSÖKAN OM PLATS 
Ansökan ska göras skriftligt och bör ha inkommit till kommunen fyra månader före önskat 
placeringsdatum.  
 
 
TIDER 
Platsen får utnyttjas enligt i förhand inlämnade schematider med skäligt tillägg för restid  
till och från arbetet/studierna. Schematiden baseras på den av platsinnehavarna som  
börjar senast och slutar tidigast. 
 
Vid varaktiga schemaändringar lämnas nytt schema in. Om ditt barn har behov av att 
vistas längre tid i barnomsorgen ska detta anmälas 14 dagar innan ändringen ska träda i 
kraft. En förändring betraktas som varaktig om den avser en tidsperiod på två veckor eller 
mer.  
Det kan leda till avstängning om schema inte lämnas in. 
 
Tid räknas inte tillgodo vid barnets frånvaro pga. sjukdom, semester, helgdagar mm.  
Vid tjänstledighet eller annan anledning vilken medför att platsen inte utnyttjas under  
en längre period kan platsen behållas efter beslut av rektor. 
 
Verksamheten stänger för personalens fortbildning, utvärdering och planering 2 dagar/år. 
Avgiften påverkas inte av detta.  
 
 
UPPSÄGNING AV PLATS 
Uppsägning av plats görs skriftligt på speciell blankett. Uppsägningstid är en månad.  
Avgift tas ut under uppsägningstiden. 
 
 
AVSTÄNGNING 
Om fastställd avgift trots påminnelse inte betalas, avstängs barnet från sin plats.  
Skulden måste vara betald innan ny plats kan anvisas. 
 
 
RÄTT ATT ÖVERKLAGA 
Beslut som fattas på grundval av skollagens regler om barnomsorg kan överklagas av varje 
medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Länsrätten. 
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AVGIFTSTAXA 

 
 
FÖRSKOLA/FAMILJEDAGHEM  

 barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 260 kr/månad  

 barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst 840 kr/månad  

 barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 420 kr/månad  

 Barn nr 4: ingen avgift  
Gränsen för heltid respektive halvtid går i förskola/familjedaghem upp till och med 28 timmar i 
veckan. För halvtidsbarnen betalas 70% av heltidsbarnens avgift.  
 
SKOLBARNSOMSORG (FRITIDSHEM/FAMILJEDAGHEM)  

 barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst 840 kr/månad  

 barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst 420 kr/månad  

 barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 420 kr/månad  

 Barn nr 4: ingen avgift  
 
FERIEFRITIDSHEM 
75 kr per dag 
 
Den högsta avgiften 
i respektive verksamhetsform skall betalas för det yngsta barnet i respektive familj, 
dvs. det yngsta barnet räknas som det första barnet. Den närmast lägre avgiften 
betalas för det närmast äldre barnet etc. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. 
 
Med inkomst menas hushållets samlade bruttoinkomst.  
 
Avgift erlägges i förskott varje månad så länge barnet uppehåller platsen, även om 
inte platsen utnyttjas. Avgift uttages under 12 månader/år så länge platsen finns 
anvisad, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet. 
Faktura skickas till platsinnehavaren varje månad.  
 
Barn som börjar i barnomsorgen dag 1-15 i månaden eller slutar dag 16-31 debite-
ras hel månadsavgift. Barn som börjar dag 16-31 eller slutar dag 1-15 debiteras 
halv månadsavgift.  
 
Om plats anvisats enligt Skollagen kap. 2 § 9 reduceras förskoleavgiften med 33%.  
Barn som dessutom omfattas av allmän förskola får endast reducering av avgiften 
med 33 %. 
 
Allmän förskola 
Allmän förskola för fyra- och femåringar omfattande 525 timmar/läsår är avgiftsfri. 
Om ett barn behöver omsorg under längre tid än tiden i den allmänna förskolan 
debiteras avgift enligt gällande taxa. Avgiften reduceras med 33% under nio måna-
der, september till och med maj.  
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Inkomstuppgift 
Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för familjens avgiftsgrundande 
inkomst även innefattande make/sambo som inte är biologisk förälder till barn inom 
barnomsorgen, eftersom det är hushållets ekonomiska bärkraft som ligger till grund 
för avgiften. Om inkomstuppgift inte lämnas, debiterar kommunen högsta avgift. 
 
Platsinnehavaren är skyldig att så snart inkomständring sker anmäla denna till 
barnomsorgen. Uppgifterna behandlas under sekretess. Kontroll av lämnade upp-
gifter kan komma att ske hos arbetsgivaren och Skatteverket. 
 
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga in-
komster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet 
enligt inkomstskattelagen under bidragsåret. 
 
Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund 
för avgiftssättningen. 
 
Förändringar av taxan 
Avgiftstaxan ovan följer riksdagens beslut gällande maxtaxa. Vid förändringar ge-
nom riksdagsbeslut sker motsvarande förändringar i avgiftstaxan för Perstorps 
kommun utan särskilt beslut i kommunfullmäktige 
 
Det ankommer på Barn- och utbildningsnämnden att utfärda tilläggs- och  
tillämpningsregler i enskilda fall.  
 
 
 

 
  
 


