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Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen?
Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare kan välja
mellan förskola och pedagogisk omsorg, det vill säga barnomsorg i familjedaghem. Den
pedagogiska omsorgen omfattar barnomsorg på dagtid och barnomsorg på obekväm
arbetstid vardagar.

När har ett barn rätt till barnomsorg?
Ditt barn har rätt till plats i barnomsorgen när ni eller du som är vårdnadshavare arbetar eller
studerar. Barnet ska också stadigvarande bo i Tidaholms kommun samt ha fyllt ett år.

Placering upp till 15 timmar
Vid arbetslöshet eller föräldraledighet för annat barn erbjuder kommunen
förskoleplats/pedagogisk omsorg för barn från ett års ålder minst tre timmar per dag eller 15
timmar per vecka. Barn vars vårdnadshavare har behov av barnomsorg mindre än 15 timmar
per vecka erbjuds att få nyttja plats upp till 15 timmar per vecka. Det är då förskola eller
pedagogisk omsorg som anvisar schematiderna.

Platsinnehavare
De vårdnadshavare som nyttjar en barnomsorgsplats kallas för platsinnehavare och omfattas
av de regler som finns för placering i barnomsorgen.

Barn som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare
Om barnets vårdnadshavare är folkbokförda på två skilda adresser och barnet bor växelvis
hos respektive vårdnadshavare och båda vårdnadshavare är i behov av barnomsorg kan
vårdnadshavarna ansöka om en ”delad barnomsorgsplats”. Vårdnadshavarna lämnar då var
sitt schema för barnets vistelsetider i barnomsorgen och får var sin faktura grundad på
respektive hushålls inkomster. Barnet placeras på en förskola/pedagogisk omsorg och kan
med andra ord inte gå på olika förskolor under olika veckor.

Hur ansöker jag om en plats?
Du ansöker via e-tjänsten för barnomsorg som du hittar via kommunens hemsida, under
fliken Barnomsorg och utbildning. Du kan sedan följa ditt ärende genom att logga in med din
e-legitimation.

Hur gör jag om vi ska flytta till kommunen?
Ni kan redan innan ni har folkbokfört er i Tidaholms kommun ansöka om barnomsorgsplats
men för att få en placering måste barnet vara folkbokför här.

Hur bestäms barnets schema?
Platsen inom barnomsorgen får nyttjas under platsinnehavarens arbets- och studietid samt
under restid till arbete eller plats där studierna bedrivs. Platsinnehavaren ansvarar för att
inlämnat schema för barnets vistelsetid i barnomsorgen stämmer med platsinnehavarens
arbets- och studietider och är skyldig att anmäla eventuella förändringar.

Ska jag ändra barnets schema om barnet ska vara ledigt enstaka tillfällen?
Inga ändringar görs av barnets schema vid lov, semester eller studiedagar.

Hur gör jag som inte har fasta arbetstider?
Om du inte kan ange ett schema ska du anmäla så kallad ”snitt-tid”, det vill säga hur många
timmar per vecka ditt barn i genomsnitt behöver barnomsorg. ”Snitt-tid” används i de fall då
platsinnehavaren jobbar på inringning. De veckor då platsinnehavaren inte har planerad
arbetstid jämställs barnet vistelsetid med den vistelsetid som gäller för barn vars
platsinnehavare är arbetssökande.

Vad händer om jag som platsinnehavare blir sjukskriven?
Om platsinnehavaren blir sjukskriven gäller barnets ordinarie schema under de tre första
månaderna. Därefter görs en ny avstämning med ansvarig förskolechef. Vid sjukskrivning
har platsinnehavare inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

När har barnomsorgen öppet?
Barnomsorgens ordinarieöppettider är vardagar kl. 6 – 18:30.
Inom pedagogisk omsorg erbjuds även barnomsorg på obekväm arbetstid under vardagar.
Måndag till torsdag erbjuds barnomsorg mellan kl. 17:30 och 21:45 altenativt mellan kl. 17:30
och 7:30. Fredagar erbjuds barnomsorg mellan kl 17:30 och 21:45.

Vad krävs för att få barnomsorg på obekväm arbetstid?
För att få barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att du som platsinnehavare kan visa att du
riskerar att förlora din möjlighet till försörjning om du inte får tillgång till barnomsorg på
obekväm arbetstid. Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid ska också vara
regelbundet och inträffa vid minst fyra tillfällen under en månad.
Även under obekväm arbetstid är det platsinnehavarens ansvar att sköta transport till och
från barnomsorgen.

Vad gör jag som platsinnehavare om mitt barn blir sjukt eller inte kan komma
till barnomsorgen?
Om barnet blir sjukt eller inte kan komma till barnomsorgen ska du som platsinnehavare
redan på morgonen ringa och anmäla detta till den avdelning där barnet är placerat.

Vad gäller vid uppsägning av barnomsorgsplatsen?
Du som är platsinnehavare kan säga upp en barnomsorgsplats genom att använda
kommunens e- tjänster för barnomsorg. Uppsägningstiden är en månad och avgift betalas
under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Vid flytt från kommunen upphör
platsen samma dag som barnet är folkbokfört i en annan kommun.
Kommunen har rätt att säga upp en barnomsorgsplats som inte nyttjas.

Vad kostar en barnomsorgsplats?
Platsinnehavaren är skyldig att betala avgift för barnomsorgen. Avgiften beräknas på
platsinnehavarens hushålls gemensamma månadsinkomst före skatt. Med månadsinkomst
menas alla skattepliktiga ersättningar så som lön, sjukpenning, föräldrapenning och
arbetslöshetsersättning.

Anmäla inkomst
Det är platsinnehavarens skyldighet att anmäla hushållets gemensamma inkomst före skatt
till kommunen. Detta ska göras då ett barn placeras i barnomsorgen och därefter varje gång
det sker förändringar i hushålls gemensamma månadsinkomst. Platsinnehavare som inte
anmäler rätt inkomst kan få krav på betalning i efterhand.
Då platsinnehavarens hushålls gemensamma inkomst överstiger 45 390 kronor per månad
före skatt debiterar kommunen den högsta avgiftsnivån, så kallad maxtaxa. Om hushållets
gemensamma inkomst är lägre än 45 390 kronor per månad före skatt debiteras
platsinnehavaren enligt kommunens barnomsorgstaxa.

Betalning
Kommunen fakturerar avgiften 12 månader per år och ändrar inte avgiften vid semester,
sjukdom eller annan frånvaro från barnomsorgen. Platsinnehavaren faktureras med
preliminär avgift för innevarande månad med eventuell korrigering av avgiften från
föregående månad. Platsinnehavaren betalar avgift för barnomsorgen även under
inskolningsperioden.
Om platsinnehavaren inte betalar avgiften upphör barnomsorgsplaceringen.
Platsinnehavaren kan åter ansöka om barnomsorg när skulden är betald.

Barnomsorgstaxa 2017
Så här mycket kostar en barnomsorgsplats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids.
Antal barn i hushållet som har
en plats i förskola eller
pedagogisk omsorg
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2
Barn 3
Barn 4 eller fler

Då hushållets gemensamma
inkomst per månad är lägre än
45 390 kr före skatt
3 % av inkomsten
2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
avgiftsfria

Då hushållets gemensamma
inkomst per månad är 45 390 kr
eller mer före skatt
1 362 kr
908 kr
454 kr
0 kr

Antal barn i hushållet som har
en plats på fritids eller
pedagogisk omsorg (BOA)
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2
Barn 3
Barn 4 eller fler

Då hushållets gemensamma
inkomst per månad är lägre än
45 390 kr före skatt
2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
1 % av inkomsten
avgiftsfria

Då hushållets gemensamma
inkomst per månad är 45 390 kr
eller mer före skatt
908 kr
454 kr
454 kr
0 kr

Räkneexempel: Två barn i förskolan 1 362 kronor + 908 kronor = 2 270 kronor per månad.
Ett barn i förskolan och ett barn på fritids 1 362 kronor + 454 kronor = 1 816 kronor per
månad.

Mer information
Denna information har sammanställts av barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-06.
För mer information om barnomsorgen i Tidaholms kommun, se ”Riktlinje för kommunal
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”, antagen av barn- och utbildningsnämnden
2016-05-19, och ”Taxa för barnomsorg”, antagen av kommunfullmäktige 2017-01-01. Dessa
dokument finns att läsa på kommunens hemsida
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