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1. Barnomsorgsformer

Förskola och pedagogisk omsorg

•	 Förskoleverksamhet	bedrivs	i	förskola	och	pedagogisk	omsorg.	I	pedagogisk	omsorg	
bedrivs	förskoleverksamheten	av	dagbarnvårdare	i	det	egna	hemmet.

•	 Barnet	skall	ha	fyllt	ett	år	den	dag	inskolningen	börjar.

•	 Barn	1-5	år	vars	föräldrar	är	arbetslösa	eller	föräldralediga	har	rätt	till	förskola	max	
15	timmar	per	vecka	året	om	enligt	två	system;

	 -tre	timmar	per	dag,	d.v.s.	15	timmar	i	veckan	exklusive	lunch	eller,
	 -två	sextimmarsdagar	ena	veckan	och	tre	sextimmarsdagar	andra	veckan	
	 inklusive	lunch,	ett	s.k.	omlottsystem.

	 Timmarna	förläggs	efter	verksamhetens	planering	och	i	samråd	med	föräldrarna		
	 men	verksamhetsansvarig	rektor	har	det	avgörande	ansvaret	för	hur	
	 placeringsdagarna	och	placeringstiderna	fördelas.	För	barn	1-2	år	utgår	vanlig		
	 barnomsorgstaxa.	För	barn	3-5	år	är	15	timmar/vecka	under	perioden	1/9	–	31/5,		
	 med	avbrott	fr.o.m.	sista	vardagen	före	jul	t.o.m.	första	vardagen	efter	
	 trettondagshelgen,	avgiftsfri	(under	förutsättning	att	barnets	timmar	är	förlagda		
	 på	de	tider	som	erbjuds	av	verksamhetsansvarig	rektor	enligt	de	två	system	som		
	 nämnts	ovan).	För	övrig	tid,	läs	mer	under	rubriken	”Allmän	förskola”.	

•	 Barn	som	av	fysiska,	psykiska	eller	andra	skäl	behöver	särskilt	stöd	i	sin	utveckling	
(8	kap	7§	skollagen	2010:800)	erbjuds	plats.	Vistelsetiden	skall	förläggas	så	att	verk-
samheten	bäst	gagnar	barnet.

•	 Vid	vissa	tidpunkter	under	året	kan	sammanslagning	ske	med	övriga	förskolor/fri-
tidshem.	

Fritidshem

•	 Barnet	har	rätt	till	fritidshemsplats	från	6	års	ålder	till	vårterminens	slut	det	år	bar-
net	fyller	13	år.	Omsorg	erbjuds	ej	om	föräldrar	är	arbetslösa	eller	föräldralediga.

•	 Vid	vissa	tidpunkter	under	året	kan	sammanslagning	ske	med	övriga	förskolor/fri-
tidshem.

•	 Vid	föräldraledighet	har	man	rätt	att	behålla	platsen	ytterligare	en	månad.	

•	 Vid	arbetslöshet	har	man	inte	rätt	att	behålla	platsen	på	fritidshemmet.	Uppsägnings-
blankett	ska	lämnas	in	och	placeringen	liksom	debiteringen	upphör	vid	månadens	
slut.	



Öppen förskola

•	 Öppen	förskola	är	en	öppen	form	av	förskoleverksamhet	(barnet	är	inte	inskrivet)	som	
bedrivs	tillsammans	med	Familjecentralen	och	BVC	och	som	riktar	sig	till	barn	och	för-
äldrar.

•	 Öppen	förskola	är	avgiftsfri.

Allmän förskola

•	 Allmän	förskola	innebär	att	alla	barn	i	åldrarna	3-5	år,	även	om	omsorgsbehov	inte	
föreligger,	har	rätt	till	plats	i	förskolan	15	timmar	i	veckan	(525	timmar	om	året)	enligt	
två	system;

	 -tre	timmar	per	dag,	d.v.s.	15	timmar	i	veckan	exklusive	lunch	eller,
	 -två	sextimmarsdagar	ena	veckan	och	tre	sextimmarsdagar	andra	veckan	
	 inklusive	lunch,	ett	s.k.	omlottsystem.

	 Verksamhetsansvarig	förskolechef	har	det	avgörande	ansvaret	för	hur	
	 placeringsdagarna	och	placeringstiderna	fördelas.	Plats	erbjuds	från	och	med		 	
	 höstterminen	då	barnet	fyller	tre	år	t.o.m.	vårterminen	det	år	barnet	fyller	sex	år.		
	 Allmän	förskola	är	endast	avgiftsfri	om	barnets	15	timmar	är	förlagda	på	de		 	
	 tider	som	erbjuds	av	verksamhetsansvarig	förskolechef,	enligt	de	två	system	som		
	 nämnts	ovan.

•	 Allmän	förskola	omfattar	tiden	fr.o.m.	1	september	t.o.m.	31	maj,	med	avbrott	fr.o.m.	
sista	vardagen	före	jul	t.o.m.	första	vardagen	efter	trettondagshelgen.

•	 Behövs	allmän	förskola	p.g.a.	arbete	eller	studier	på	andra	tider	än	de	15	timmar	som	
erbjuds	av	verksamhetsansvarig	förskolechef,	enligt	de	två	system	som	nämnts	ovan,	
debiteras	barnomsorgsavgift	med	reducering	30	%	enligt	gällande	taxa.	Under	juni,	juli	
och	augusti	samt	under	jul-	och	nyårsuppehållet	gäller	samma	taxa	som	för	ordinarie	
förskoleverksamhet.

•	 För	barn	som	är	placerade	i	pedagogisk	omsorg	kan	vårdnadshavare	begära	omplacering	
till	förskolan.	Vårdnadshavare	kan	avstå	från	allmän	förskola	och	välja	pedagogisk	om-
sorg	som	barnomsorgsform,	men	då	pedagogisk	omsorg	ej	omfattas	av	allmän	förskola	
sker	ingen	avgiftsbefrielse.	

•	 För	barn	som	ska	fylla	fem	år	och	som	är	placerade	i	pedagogisk	omsorg	erbjuds	vård-
nadshavare	omplacering	till	förskolans	femårsverksamhet.

Lovplats

•	 Barn	på	fritidshem	som	varit	placerade	i	minst	ett	(1)	år	och	önskar	övergå	till	placering	
endast	under	skolloven,	kan	få	s.k.	lovplats.

•	 Avgift	utgår	med	75	kr	per	utnyttjad	dag	för	det	första	barnet	och	50	kr	per	utnyttjad	
dag	per	tillkommande	syskon.	Debitering	sker	i	februari	nästkommande	år.
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2. Ansökan om barnomsorg
•	 Ansökan	om	barnomsorg	skall	göras	skriftligt	på	särskild	blankett.	Barnet	placeras	

då	i	kö	och	som	ködatum	räknas	det	datum	ansökan	inkommit	till	kontoret.

•	 När	ansökan	har	registrerats	skickas	en	bekräftelse.	Alla	barn	erbjuds	plats	efter	
maximal	väntetid	på	fyra	månader.

•	 När	plats	kan	erbjudas	skickas	ett	placeringserbjudande	tillsammans	med	inkomst-
blankett,	schema	och	riktlinjer	till	vårdnadshavaren.	Erbjudandet	skall	besvaras	
skriftligen	inom	en	vecka.	När	vårdnadshavaren	har	tackat	ja	till	platsen	och	skickat	
in	inkomstuppgiften	skickas	ett	placeringsmeddelande	till	vårdnadshavaren.

•	 Övergång	från	förskola	till	fritidshem	meddelas	på	blankett	som	skickas	ut	i	sam-
band	med	skolstarten.	Omplacering	till	skolbarnomsorg	sker	i	månadsskiftet	juli/
augusti.

•	 Vid	placering	på	annan	förskola	än	i	eget	upptagningsområde,	observera	reglerna	för	
skolskjuts	i	grundskolan.	I	Riktlinjer	för	skolskjuts	i	Hylte	kommun	står	följande:	
Elev	som	väljer	att	gå	på	en	annan	skolenhet	än	den	som	kommunen	hänvisar	till,	
har	inte	rätt	till	skolskjuts.	

3. Inskolning
•	 Schema	skall	lämnas	innan	inskolningen	får	påbörjas.	

•	 Inskolningstiden	är	två	(2)	veckor	i	följd	och	är	avgiftsfri.

•	 Avdrag	för	inskolning	sker	enbart	en	gång	och	inte	vid	överflyttning	mellan	olika	
kommunala	barnomsorgsformer	eller	mellan	enheter.	

•	 Om	uppsägning	sker	och	ny	placering	önskas	inom	tre	(3)	månader	erhålls	ej	avgifts-
fri	inskolning.

•	 Vid	för	sent	inlämnat	schema	grundas	avgiften	på	en	genomsnittstid	enligt	ansök-
ningsblanketten.



4. Avgifter
Hylte	kommun	tillämpar	maxtaxa	inom	barnomsorgen	vilket	inbegriper	förskoleverk-
samhet	och	skolbarnomsorg.	Maxtaxan	och	dess	konstruktion	styrs	av	förordningen	
2001:160.

•	 Avgiften	är	inkomstbaserad	och	kan	komma	att	kontrolleras	med	arbetsgivaren.

•	 Månadsavgiften	debiteras	under	samtliga	månader	på	året.

•	 Månadsavgiften	debiteras	så	länge	platsen	finns	anvisad	och	står	till	förfogande.	Av-
drag	medges	inte	vid	t.ex.	semester,	sjukdom	eller	annan	ledighet.	Ändring	av	avgif-
ten	p.g.a.	längre	tids	frånvaro	avgörs	av	barn-	och	ungdomsnämndens	arbetsutskott	
efter	begäran	av	vårdnadshavare.

•	 Betalningsansvarig	är	den	som	är	vårdnadshavare.	Om	föräldrar	har	gemensam	
vårdnad	men	inte	sammanbor,	är	den	förälder	betalningsansvarig	där	barnet	är	folk-
bokfört.	Vill	man	ändra	detta	skall	blankett	”Ändring	av	familjebild”	lämnas	in	till	
barn-	och	ungdomskontoret.	

•	 Avgiften	grundas	på	den	samlade	ekonomin	i	familjen	där	barnet	är	folkbokfört.	För	
sammanboende	och	gifta	räknas	bådas	inkomster	som	avgiftsgrundande	oberoende	
om	barnet	är	gemensamt	eller	inte.	

•	 När	barnet	övergår	från	förskola	till	fritidshem	ändras	avgiften	alltid	den	1	augusti	
oavsett	vilket	datum	barnet	flyttar	över.	Ändring	av	schema	och	omsorgstid	görs	av	
vårdnadshavare	vid	byte	av	verksamhet.

•	 Vårdnadshavare	är	skyldig	att	meddela	ansvarig	handläggare	om	förändringar	som	
påverkar	barnomsorgsavgiften	sker,	som	ändrad	inkomst,	schemaförändring	eller	
ändrade	familjeförhållanden.
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Förskola 1-5 år

För	ytterligare	barn	uttages	ingen	avgift

Fritidshem

För	ytterligare	barn	i	förskolan	uttages	ingen	avgift

1-19,99 tim/
vecka

20- 
tim/vecka

Allmän förskola
(när	de	15	h,	som	annars	
är	avgiftsfria,	är	förlagda	
på	andra	tider	än	det	som	
erbjuds	av	verksamhetsan-
svarig	rektor	enligt	de	två	
system	som	nämnts	ovan.)

Allmän förskola
(om	barnets	15	h	är	
förlagda	på	de	tider	
som	erbjuds	av	verk-
samhetsansvarig	rektor	
enligt	de	två	system	
som	nämnts	ovan)

Barn	1	
(yngsta	
barnet)

2%	av	
inkomsten	
(max	1260	
kr)

3	%	av	
inkomsten	
(max	1260	
kr)

Max	882	kr 0	kr

Barn	2 1	%	av	
inkomsten	
(max	840	kr)

2%	av	in-
komsten	
(max	840	kr)

Max	588	kr 0	kr

Barn	1(yngsta	barnet) 2%	av	inkomsten	(max	840	kr)
Barn	2 1%	av	inkomsten	(max	420	kr)
Barn	3 1%	av	inkomsten	(max	420	kr)



5. Inkomstuppgift
•	 Avgiftsgrundande	inkomst	utgörs	av	familjens	sammanlagda	bruttoinkomst	av	anställ-

ning	eller	annat	förvärvsarbete	samt	andra	skattepliktiga	inkomster	jml	inkomstskatte-
lagen	(1999:1229).	Detta	gäller	oavsett	om	barnet	är	gemensamt	eller	ej.	I	de	fall	föräld-
rarna	ej	sammanbor	tas	endast	hänsyn	till	den	familjs	inkomst	där	barnet	är	folkbokfört.	
Som	en	följd	av	detta	erbjuds	inga	delade	räkningar.

•	 Aktuell	inkomstuppgift	skall	lämnas	när	erbjudande	om	plats	accepteras.	Vid	för	sent	
inlämnad	inkomstuppgift	debiteras	högsta	avgift	enligt	maxtaxan.

•	 Kommunen	gör	årligen	en	kontroll	av	familjens	inkomster.	Familjen	är	skyldig	att	uppge	
aktuell	inkomst	vid	begäran.	Görs	inte	detta	debiteras	högsta	avgift	enligt	maxtaxan.

•	 Visar	det	sig	i	efterhand	att	inkomsten	för	den	gångna	tiden	har	varit	högre	än	vad	som	
angetts,	har	kommunen	rätt	att	efterdebitera	mellanskillnaden	tre	år	tillbaka	i	tiden.

•	 Förändring	av	inkomst	skall	lämnas	en	månad	innan	den	träder	i	kraft.	Ändring	av	debi-
tering	sker	nästkommande	månad.	Ansvaret	för	ändring	åligger	vårdnadshavare.	

•	 Vid	svårighet	att	beräkna	bruttoinkomsten	(t.ex.	egen	företagare)	beräknas	avgiften	med	
hjälp	av	den	fastställda	sjukpenningsgrundande	inkomsten	samt	föregående	års	taxering.

Avgiftsgrundande inkomster är:

•	 lön	och	andra	ersättningar	i	anslutning	till	anställning	före	skatt
•	 pension	(ej	barnpension)
•	 livränta	
•	 föräldrapenning
•	 vårdbidrag	
•	 sjukersättning
•	 sjukpenning
•	 aktivitetsstöd
•	 arbetslöshetsersättning
•	 konfliktersättning
•	 familjehemsföräldrars	arvodesersättning	
•	 familjebidrag	i	form	av	familjepenning
•	 dagpenning	vid	repetitionsutbildning	för	värnpliktiga	mm
•	 övriga	skattepliktiga	inkomster	eller	förmåner	(t	ex	bilförmån)

Följande inkomster är inte avgiftsgrundande:

•	 allmänt	barnbidrag
•	 statligt	och	kommunalt	bostadstillägg
•	 handikappersättning
•	 statliga	studiemedel	
•	 underhållsbidrag

Uppräkningen	ovan	är	inte	uttömmande.
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6. Vistelsetid – schema
•	 Schemat	skall	avse	de	omsorgstider	som	föräldrarna	behöver	med	hänsyn	till	sitt	ar-

bete	eller	studier	med	tillägg	av	hämtnings-,	lämnings-	och	självstudietid.	Arbetstider	
kan	komma	att	kontrolleras	hos	arbetsgivaren.	Timantalet	som	anges	i	taxan	beräk-
nas	efter	det	schema	som	lämnas	in.	Om	placeringstiden	varierar	under	olika	veckor	
beräknas	placeringstiden	per	vecka	som	ett	genomsnitt	under	den	tid	schemat	gäller.	
Omsorg	kan	sökas	fram	till	21.30.

•	 Vid	behov	av	tillsynstid	av	andra	skäl	än	arbete	och/eller	studier	skall	förskolechef	
kontaktas.

•	 Vid	sjukskrivning	eller	då	förälder	uppbär	havandeskapspenning,	har	barnet	rätt	till	
omsorg	enligt	överenskommelse	med	förskolechef.

•	 Förändras	arbets-	eller	studietiden	skall	omgående	nytt	schema	lämnas	in	till	försko-
lan/fritidshemmet	för	godkännande.	Ändringen	skall	lämnas	en	månad	innan	den	
träder	i	kraft.	

•	 För	barn	som	anvisats	plats	jml	8	kap	9	§	skollagen	debiteras	månadsavgift	endast	
om	vistelsetiden	överstiger	15	timmar/vecka.	Avgift	tas	i	dessa	fall	endast	ut	för	tid	
som	överstiger	15	timmar/vecka.

7. Uppsägning av plats
•	 Uppsägning	av	plats	skall	ske	skriftligt	på	särskild	blankett	och	vara	underskriven	av	

vårdnadshavarna.

•	 Uppsägningstiden	är	två	(2)	månader	från	närmaste	månadsskifte	efter	ankomst-
stämplings	datum,	d.v.s.	den	dag	då	uppsägningsblanketten	kommit	handläggaren	
tillhanda.	Avgift	debiteras	under	uppsägningstiden.

•	 Uppsägningstid	gäller	även	vid	övergång	från	fritidshemsplats	till	lovplats.

•	 Barnet/barnen	kan	inte	placeras	i	ny	kö	förrän	uppsägningstiden	gått	ut.

•	 Plats	i	skolbarnomsorg	och	lovplats	upphör	vid	vårterminens	slut	det	år	barnet	fyller	
13	år.

8. Avstängning
•	 Utebliven	betalning	medför	avstängning	som	sker	enligt	fastställd	rutin.

•	 Verkställighetskostnader	i	samband	med	krav	betalas	av	vårdnadshavare.

•	 Vårdnadshavare	har	rätt	att	ansöka	om	barnomsorg	igen	när	skulden	är	betald.	



9. Fortbildnings-/planeringsdagar
•	 Varje	förskola/fritidshem/pedagogisk	omsorg	i	hemmet	har	rätt	att	stänga	verksam-

heten	fyra	(4)	dagar	om	året	för	kompetensutveckling.

•	 Föräldrar	skall,	i	god	tid	vid	terminens	början,	meddelas	när	verksamheten	kommer	
att	stänga.

•	 Dagarna	ingår	i	den	ordinarie	taxan	och	ger	inget	avdrag	på	avgiften.

10. Försäkring
•	 Alla	barn	inskrivna	i	förskoleverksamhet	och	skolbarnomsorg	är	olycksfallsförsäk-

rade	genom	kommunens	försäkring.	Försäkringen	gäller	under	förskole-,	skolbarn-
omsorgstid	och	fritid.
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Barn- och undgdomskontoret
Odengatan 1
314 31 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
E-post: buk@hylte.se
www.hylte.se


