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Inledning  
De här riktlinjerna redogör för vad som gäller för kommunal förskola och fritids-
hem i Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsnämnden, som är ansvarig för 
verksamheterna, har fastställt riktlinjerna 2019-11-07. 
 
Riktlinjerna ska börja tillämpas 2019-12-01. 
 
Taxa har fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Regler om kommunal barnomsorg finns reglerat i skollagen för förskola 8 kap, 
fritidshem 14 kap. och barnomsorg på obekväm arbetstid 25 kap.  
 

1. Platsinnehavare  
De föräldrar som nyttjar en barnomsorgsplats kallas för platsinnehavare och 
omfattas av kommunens bestämmelser för barnomsorg. 
 
 

2. Rätt till barnomsorg 
Föräldrar som har barn från ett års ålder till och med vårterminen det år barnet 
fyller 13 år kan ansöka om barnomsorg. För barn från ett år fram tills att barnet 
börjar förskoleklass erbjuder kommunen omsorg i form av förskola. Kommu-
nen erbjuder omsorg i form av fritidshem från det att barnet börjar i förskole-
klass.  
 
 
Arbetssökande/föräldraledighet med annat barn 
För föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuder kommunen 
förskola minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Förskolan be-
stämmer barnets vistelsetid.  

Fritidshemsplats får behållas en månad efter syskons födelse. Platsinnehava-
ren ansvarar för att säga upp platsen, se avsnittet uppsägning. Vid arbetslös-
het erbjuder kommunen barnet tillfälligt fritidshem max tre dagar per månad 
när föräldrarna deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
 
Allmän förskola 
Från höstterminen det år barnet fyller tre år ska kommunen enligt skollagen er-
bjuda avgiftsfri allmän förskola. Verksamheten ska omfattas av minst 525 tim-
mar om året/15 timmar per vecka. 

Allmänna förskolan börjar den 1 september och avslutas vid skolans termins-
slut i juni. Förskolan bestämmer barnets vistelsetid.  
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Fritidshem under lov och tillfälligt fritidshem 
Enligt Skollagen ska fritidshem erbjudas eleverna den del av dagen då ele-
verna inte går i skolan och under lov.  
Lovfritids och tillfälligt fritids erbjuds endast då ordinarie fritids är öppet och 
inte de veckor på sommaren då ordinarie fritids är stängt. Avgift utgår med 75 
kr per dag.  
 
Tillfällig fritids kan endast nyttjas vid max tre dagar per månad.  
 

3. Köregler 
Enligt skollagen ska kommunen erbjuda barnet förskoleplats inom fyra måna-
der från ansökan, om inte önskat placeringsdatum är senare. 
 
Föräldrar som vid erbjudande inom fyra månader tackar nej har möjlighet att 
stå kvar i kön för sitt förstahandsval.  
 
Syskonförtur 
Tidaholms kommun tillämpar syskonförtur utifrån anmälningsdatum. Om för-
äldrar till två barn vid placeringstillfället önskar placering på samma förskola 
ges förtur åt det barn som har syskon som redan är placerat/de vid den aktu-
ella förskolan. 
 
Särskilda köregler för enhet med öppet för barnomsorg på obe-
kväm arbetstid 
Om föräldrar till två barn vid placeringstillfället önskar placering på enhet där 
barnomsorg på obekväm arbetstid bedrivs ges förtur till det barn som har be-
hov av barnomsorg på obekväm arbetstid.  
 
 

4. Schema och vistelsetid 
 
Barnomsorgens ordinarie öppettider är mellan kl. 06.00 och kl.18.30. Några av 
de mindre förskolorna har begränsade öppettider. 

Platsen får nyttjas under arbets- och studietid samt sovtid i samband med 
skiftarbete. 

Platsinnehavare är skyldig att lämna schema till förskolan/fritid med barnets 
vistelsetid. Ingen ändring görs av grundschemat vid lov, semester, studieda-
gar el. dyl. Platsinnehavaren ska inte heller göra någon ändring i grunds-
chema vid tillfälligt längre vistelsetid och/eller vid enstaka tillfälle. 
 
Barn vars föräldrar har behov av förskola mindre än 15 timmar per vecka i ge-
nomsnitt, erbjuds att få nyttja platsen upp till 15 timmar i veckan, motsvarande 
60 timmar per fyraveckorsperiod. Förskolan anvisar den extra tiden. 
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Om en förälder är sjukskriven gäller ordinarie schema för barnomsorg på var-
dagar från kl. 06.00 och kl. 18.30 de tre första månaderna. Därefter görs en ny 
avstämning med rektor.  
 
 
Förtroendevalda har rätt till barnomsorg vid möten i kommunala och regionala 
organ eller riksdag. 

 
 

5. Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Målgruppen för barnomsorg på obekväm arbetstid är barn till ensamstående 
föräldrar med arbetstider på kvällar/nätter och sammanboende föräldrar där 
båda har sådana arbetstider. Med sammanboende föräldrar jämställs föräldrar 
som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon 
som inte är vårdnadshavare till barnet.  
 
Föräldrar som ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid ska visa att 
denne annars riskerar att förlora möjligheten till försörjning, att behovet är re-
gelbundet och vid minst fyra tillfällen under en månad. Till ansökan ska föräl-
der bifoga: 
 

• arbetstidsschema för minst fyra veckor framåt  
• intyg från arbetsgivaren som visar att det inte går att ordna arbetstids-

byte 
 
Kommunen gör i varje enskilt fall en prövning av förälders/föräldrarnas rätt till 
barnomsorg på obekväm arbetstid. Omprövning sker en gång per termin och 
vid förändrade förhållanden för förälder/föräldrar. I bedömningen ingår även 
förälders/föräldrarnas reella möjligheter att ordna omsorg för sina barn själva.  
 
Om förälder blir sjukskriven omprövas beslutet om placering i barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 
 
Tider för barnomsorg på obekväm arbetstid 
Kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid: 
 

• Kvällar måndag-fredag mellan 18.30 och 21.45  
 

• Natt måndag - torsdag mellan 18.30 och 07.30 
(tom. 07:30 fredag morgon) 

  
 
Kommunen anvisar var barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds. 
 
Det är föräldrarnas ansvar att sköta transport till och från barnomsorg under 
obekväm arbetstid.  
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6. Uppsägning 

Uppsägningstiden är en månad. Avgiften betalas under uppsägningstiden oav-
sett om platsen nyttjas eller inte.   

 
Kommunen har möjlighet att säga upp plats som inte nyttjas så som har över-
enskommits. 
 
Vid flytt från kommunen upphör barnomsorgsplatsen samma dag som flytten 
sker. För att få möjlighet att behålla platsen måste förälder ansöka i både den 
nya folkbokföringskommunen och i Tidaholms kommun.  
 
Om platsinnehavare har två påminnelsefakturor kan platsen komma att sägas 
upp. Enligt delegationsbeslut är det rektor som beslutar om platsen ska sägas 
upp på grund av skuld. 
 
Avgiften är en abonnemangsavgift och betalas 12 månader om året platsen 
ska därför inte sägas upp vid sommarlov. 
 
 

7. Avgift 
Kommunen tillämpar maxtaxa och avgift för barnomsorg vilket regleras av 
styrdokumentet Taxa för barnomsorg som är fastställt av kommunfullmäktige. 
 
 
Inkomstunderlag 
Platsinnehavare har skyldighet att vid nyplacering, efter kommunens begäran 
och efter förändringar i inkomsten anmäla familjens inkomst före skatt till ut-
bildningskontoret. Den som inte anmäler rätt uppgift kan få krav på betalning i 
efterhand. 
 
Om platsinnehavare inte anmäler sin inkomst till barn- och utbildningskontoret 
debiteras högsta avgift.  
 
Kommunen kan komma att jämföra uppgiven inkomst före skatt, arbetstider 
och familjeförhållanden med arbetsgivare och andra myndigheter. I tvek-
samma fall och om personen i fråga inte kan acceptera tjänstemans bedöm-
ning av inkomsten kan barn- och utbildningsnämnden pröva frågan.  
 
 

8. Stängning 
Sommarstängning kan tillämpas i max fyra veckor. Föräldrar som har behov 
av barnomsorg erbjuds alternativ plats.  
 
Verksamheten kan stänga upp till tre dagar per läsår för personalens fortbild-
ning och planering. Föräldrar som har behov av barnomsorg erbjuds alternativ 
plats 



   

 
Om avgiftsbelagd verksamhet stänger helt eller delvis efter beslut av rege-
ringen eller barn- och utbildningsnämnden1 så att platsinnehavare inte kan ut-
nyttja sin plats betalar kommunen tillbaka avgiften. Detta gäller dock inte om 
det endast handlar om enstaka dagar.  
 

 
1 Enligt lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid respektive förordning (2020:115) om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  


	Inledning
	1. Platsinnehavare
	2. Rätt till barnomsorg
	Arbetssökande/föräldraledighet med annat barn
	Allmän förskola
	Fritidshem under lov och tillfälligt fritidshem

	3. Köregler
	Syskonförtur
	Särskilda köregler för enhet med öppet för barnomsorg på obekväm arbetstid

	5. Barnomsorg på obekväm arbetstid
	Tider för barnomsorg på obekväm arbetstid

	6. Uppsägning
	7. Avgift
	Inkomstunderlag

	8. Stängning



