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Allmänt
Vilka barn kan få barnomsorg eller skolbarnsomsorg?
Kommunen där barnet är folkbokförd ska erbjuda förskola. Barnet ska ha fyllt
1 år. Skolbarnsomsorg erbjuds från och med när barnet börjar förskoleklass
och placeringen upphör när barnet fyller 13 år.

Placering i två kommuner
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds inte till barn som samtidigt
har en plats i motsvarande verksamhet i sin hemkommun.

Växelvis boende
Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en plats i
förskola/pedagogisk omsorg som vårdnadshavarna delar på. Om
vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i barnets
hemkommun.

På vilka tider kan man få barn-/skolbarnsomsorg?
Tillsynsbehovet baseras på förälders/föräldrars arbets-/studietid plus
uppskattad restid. För nattarbetande är sovtid det samma som tillsynstid. I
Eda kommun erbjuds barnomsorg helgfria vardagar kl. 06.15-18.30.
Man abonnerar på sin plats enligt inlämnat schema. ”Inte nyttjad” tid kan ej
sparas för senare bruk. Lämnade uppgifter kan komma att kontrolleras hos
arbetsgivaren.
Obestämt schema får användas endast av förälder som saknar schemalagd
normalarbetstid. Intyg från arbetsgivaren kan krävas in.

Hur gör man:
För att ställa sitt barn i kö?
Ansök via e-tjänst på vår hemsida www.eda.se.
Du kan också ta kontakt med någon av våra expeditioner, se sidan 7, som kan
skicka ut blanketter.
När du anger önskat placeringsdatum, räkna med att det tar ca 14 dagar att
skola in barnet inom förskoleverksamheten (barn 1-5 år).
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För att säga upp platsen?
Uppsägning av plats ska ske endast när barnet ska sluta inom kommunens
barnomsorgsverksamhet.
Uppsägningstiden är 2 månader (vid arbetsledighet samma månad) och sker
skriftligt till barnomsorgen/skolbarnsomsorgen på särskild blankett.
Avgift uttages under uppsägningstiden oavsett om barnet utnyttjar sin plats
eller inte.
Du kan även hämta uppsägningsblanketten på vår hemsida www.eda.se

Hur länge får man vänta på plats?
3-4 månader räknas som normal handläggningstid vid placering till
förskoleverksamhet (barn 1-5 år).

Hur får man veta att man fått en plats och när man ska komma
på inskolning?
Vid stora placeringar, som inför hösten, skriftligen omkring midsommar,
annars ca 1-2 månader innan placeringsdag.
 Placeringsstället tar kontakt för att avtala tid.

Vem pratar jag med om min avgift?
Malin Nilsson, tfn 0571-282 02, sköter allt som har med barnomsorgsavgifter
att göra.

För skolbarnsomsorg gäller:
Kontakta Maria Hammargren (Charlottenberg och Hammar), Lisbeth Hultman
(Åmotfors) eller Ann-Sofie Strömberg (Koppom, Skillingmark och Adolfsfors)
för information.
Ansök via e-tjänst på vår hemsida www.eda.se.
Du kan också ta kontakt med någon av våra expeditioner, se sidan 7, som kan
skicka ut blanketter.
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Bra att veta
All barnomsorgspersonal har planering/fortbildning 4 dagar/år. Ni får besked
minst 2 månader i förväg och har ni inte möjlighet att ordna barnomsorg
själva ställer vi naturligtvis upp, men då blir det vikarier som tar hand om
barnet.
Datum för fortbildningsdagarna hittar du här:
Utbildning & barnomsorg»Förskola och barnomsorg»
Barnet är försäkrat när det har barn-/skolbarnsomsorg, försäkringen gäller på
heltid och enbart vid olycksfall.
Utbildning & barnomsorg»Försäkringar
Information om mat, aktiviteter osv. får du på placeringsstället.
All personal omfattas av sekretess vilket innebär att de har tystnadsplikt när
det gäller de barn de tar hand om.
Personalen har också anmälningsplikt dvs. om de misstänker att barn far illa
måste de anmäla det till socialtjänsten.
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Vill du veta mer kontakta:
Förskoleverksamhet (barn 1-5 år)
Malin Nilsson tfn 0571-282 02
fax 0571-28103
malin.nilsson@eda.se

Skolbarnsomsorg (barn 6-12 år)
Ann-Sofie Strömberg tfn 0571-283 80
fax 0571-28381
ann-sofie.stromberg@eda.se
Maria Hammargren tfn 0571-358 00
fax 0571-35803
maria.hammargren@eda.se
Lisbeth Hultman tfn 0571-180 789
fax 0571-180 798
lisbeth.hultman@eda.se

För beslut om barnets/elevens eget behov av
barnomsorg/skolbarnsomsorg
Det finns möjlighet att söka dispens om man anser att det finns ett sådant
behov. Ingen särskild blankett finns för detta. Ansökan görs genom att skriva
ett brev som förklarar varför dispensen söks.
Ansökan skickas till:
Ansvarig rektor när det gäller fritidshem.
Adress: www.eda.se under grundskola.
Ansvarig förskolechef www.eda.se under barnomsorg när det gäller förskola
eller pedagogisk omsorg.
Adress: Eda kommun, Box 66, 673 22 CHARLOTTENBERG
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Allmän förskola
Skollagen föreskriver att alla barn ska, från höstterminen det år barnet fyller
tre år, erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, det man i dagligt
tal benämner ”allmän förskola”. Barnomsorgsavgiften får då bara avse den del
av verksamheten som överstiger 525 timmar om året.
I Eda kommun gäller följande regler för barnomsorgsavgiften, för barn mellan
tre och fem år:
• Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre
år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per skolår,det vill säga under
terminstid, och är avgiftsfri.
• Allmän förskola erbjuds tisdag, onsdag och torsdag mellan 9,30-14,30
(alternativt 9-14). Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15
timmarna per vecka kan förekomma. Man följer grundskolans terminstider.
• Allmän förskola gäller både förskola och pedagogisk omsorg.
• Reduceringen gäller fram till 31 juli det år barnet fyller sex år och ska börja
förskoleklass och då eventuellt behöver tillsyn vid fritidshem.
• Inför det nya läsåret informerar förskoleexpeditionen vårdnadshavarna till
nyblivna 3 åringar om skillnaden mellan allmän förskola och ordinarie
placering. Vårdnadshavarna väljer då om barnet ska vara ett allmän förskolabarn eller ett barn som har avgift. Allmän förskola ansöker man om på
blankett.
Vid varje terminens start går personalen i förskolan och familjedaghemmen
igenom kommande läsårs tider med varje barns vårdnadshavare. Det är viktigt
att personalen här är tydlig med vilken dag terminen slutar och att man sedan
inte har tillgång till en förskoleplats förrän nästa läsår börjar.
Har man delad vårdnad, kan den ena vårdnadshavaren ha allmän förskola,
medans den andra väljer en ordinarie placering.
Utbildning & barnomsorg»Läsårstider
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Barnomsorg, 1-5 åringar
Vilka former av barnomsorg finns det?
Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg.
I Charlottenberg finns fem förskolor (Gullvivan, Nya Grottan, Pillret , Hjorten
och Solrosen), i Hammar en förskola (Droppen), i Åmotfors finns en förskola
(Blåsippan), i Adolfsfors en förskola (Adolfsfors förskola), i Koppom finns en
förskola (Hagåsen) och i Skillingsfors finns en förskola (Duvan).
Det finns ett familjedaghem (pedagogisk omsorg) placerat Koppom.
I Åmotfors finns dessutom personalkooperativet förskolan Asksjöns förskola.

Vilka regler gäller om man är:
Arbetsledig
Man får använda 15 tim/vecka i barnomsorgen.
Tid erbjuds utifrån respektive förskolas förutsättningar och kan därför variera
mellan kommunens olika enheter när det gäller veckodagar och klockslag.

Föräldraledig (hemma med yngre syskon)
Man får använda 15 tim/vecka i barnomsorgen.
Tid erbjuds utifrån respektive förskolas förutsättningar och kan därför variera
mellan kommunens olika enheter när det gäller veckodagar och klockslag.

Sjukskriven förälder
Tider görs upp i samråd med personalen där barnet är placerat.

Hur gör man om man vill:
Byta barnomsorgsform/plats
Ansökan görs vi E-tjänst på kommunens hemsida.

Ändra placeringstiden
Prata med placeringsstället och skicka in ett nytt placeringsschema till
kommunen.
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Skolbarnsomsorg, 6-12 åringar
Vilka former av skolbarnsomsorg finns?
Vi erbjuder fritidshem från det att barnen börjar i förskoleklass. Placeringen
upphör när barnet fyller 13 år.

Lovtillsyn
Skall sökas 2 månader i förväg.
Dagavgift tas ut för sökta dagar även om de inte skulle utnyttjas.

Ändra placeringstiden
Lämna in nytt placeringsschema till expedition.

Förtydligande av regler vid fritidshemsplacering
Orsak

Följande gäller

Arbetsledighet

Ingen plats.
Skriftlig uppsägning.
Om arbetsledighet uppstår när barnet är
placerat får man behålla platsen
kalendermånaden ut.

Föräldraledighet:

Man får inte behålla platsen.
Skriftlig uppsägning.
Uppsägningstid 2 månader.

Sjukskriven förälder:

Personal och förälder gör tillsammans
upp hur och om barnet ska vara på
fritidshemmet.
Eventuell utökning av tid ska styrkas med
läkarintyg.

Barn i behov av särskilt stöd (§ 9)

Fritidshemsplats beviljas, men behovet
av särskilt stöd är tillgodosett genom den
tid barnet har i förskoleklass/skola.

Om och när förutsättningarna förändras går det relativt snabbt att få plats på
fritidshemmet igen.
Det finns möjlighet att söka dispens från dessa regler om man anser att det
finns ett sådant behov. Ingen särskild blankett finns för detta. Ansökan görs
genom att skriva ett brev som förklarar varför dispensen söks (se sid 7).
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Maxtaxa
Eda kommuns taxa är en enhetstaxa innebärande att vårdnadshavarna betalar
en avgift baserad på inkomst. Den samlade bruttoinkomsten (svenska kronor)
för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen. Så snart
inkomstförändringar sker ska detta anmälas till barnomsorgen. Lämnade
uppgifter kan komma att kontrolleras hos arbetsgivaren. Avgiften påverkas
inte av hur många timmar barnomsorgen ska utnyttjas, utan är densamma
oavsett om det handlar om 15 eller 45 timmar per vecka.
Inkomsttaket i maxtaxan indexregleras från och med 1 juli 2015.
Inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten överstiger maxtaket
47 490:-/månad (från 1 januari 2019). Hushåll med lägre inkomst får lägre
taxa. Om inte begärd inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgift.
Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om make/
maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med.
Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när
avgiften beräknas.

Högsta avgift i förskoleverksamhet (barn 1-5 år)
Barn
Barn
Barn
Barn

1:
2:
3:
4:

3 % av inkomsten – dock högst 1425: -/månad
2 % av inkomsten – dock högst 950: -/månad
1 % av inkomsten – dock högst 475: -/månad
Ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnsomsorgen (barn 6-12 år)
Byte till denna taxa sker 31 juli det år barnet börjar
förskoleklass.
Barn
Barn
Barn
Barn

1:
2:
3:
4:

2 % av inkomsten – dock högst 950: -/månad
1 % av inkomsten – dock högst 475: -/månad
1 % av inkomsten – dock högst 475: -/månad
Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som Barn 1
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Barnomsorgsavgift

• Plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, alltså
även under lov, semester och annan ledighet. Plats kan inte sägas upp under
sommarmånaderna om behov av barnomsorg åter finns efter sommarperioden.
• Uttages från den första inskolningsdagen, 12 månader per år och betalas för
innevarande månad.
• För barn i behov av särskilt stöd, som anvisas plats enligt Skollagen kap 2A §
9, tas avgift ut endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar per
vecka.
• Skollovstillsyn erbjuds till en kostnad av 40: -/dag.
• Avgift uttages under uppsägningstiden oavsett om barnet utnyttjar sin plats
eller inte.
• Du förlorar din plats i barnomsorgen/skolbarnsomsorgen om du inte
betalar avgiften.
• Föräldrar som efter en separation har gemensam vårdnad om barnet kan få
separata fakturor baserade på respektives hushållsinkomst, genom att skicka
in ett eget brev om detta till barnomsorgens expedition.
• I övrigt följer Eda kommun Svenska Kommunförbundets skrift ”Lagens ramar
kring barnomsorgsavgifter”.
• Föräldrar måste själva köpa och ta med blöjor till sina barn.

Som inkomster räknas (de inkomster som man måste ta med
på deklarationen)
• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning.
• Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
• Pension (ej barnpension)
• Livränta (vissa undantag finns)
• Föräldrapenning
• Vårdbidrag för barn (arvodesdel)
• Sjukbidrag
• Sjukpenning
• Arbetsledighetsersättning
• Kontant arbetsmarknadsstöd
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Familjebidrag i form av familjepenning
• Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
• Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet

Övrigt
• För föräldrar med varierande inkomst bestäms avgiften utifrån en beräknad
genomsnittlig årsinkomst.
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Egna anteckningar
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