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Barnomsorg
I Skara kommun finns det förskola eller pedagogisk omsorg (ett familjedaghem i Varnhem) för
barn mellan 1 och 5 år och det är skollagen som reglerar verksamheten.
”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.”

Avgift
Avgiftens storlek beror på ditt hushålls sammanlagda månadsinkomst före skatt.
Månadsinkomsten är årsinkomsten delad med tolv. Även inkomster från andra länder räknas,
oavsett i vilket land de beskattas. Den inkomstuppgift som du lämnar till oss kommer att
jämföras med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Avgiftskontrollen görs med två års
fördröjning, eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.
Du betalar avgift tolv månader per år och det är barnets placering du betalar för, inte för det antal
timmar som barnet är i verksamheten.
Vid varje fakturatillfälle avser avgiften innevarande månad. Om första och sista vistelsemånaden
inte är en hel månad debiteras avgiften med 1/30 per dag för den del av månaden som barnet
varit placerat.
Om du inte betalar avgiften i tid har kommunen rätt att avsluta barnomsorgsplaceringen.
Föräldrar med delat boende ska ha var sin placering och betala avgift var för sig, utifrån
respektive hushålls inkomst. För sammanboende och gifta räknas bådas inkomster som
avgiftsgrundande, även om barnet inte är gemensamt.

Avgifter för barn med placering i förskoleverksamhet
(förskola och pedagogisk omsorg)
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

3% av inkomsten
2% av inkomsten
1% av inkomsten
Ingen avgift

Max avgift 1510 kronor per månad
Max avgift 1007 kronor per månad
Max avgift 503 kronor per månad

Familjens yngsta placerade barn räknas som ”barn nummer 1”, det näst yngsta som ”barn
nummer 2” och så vidare. Har du barn placerade i både förskola och fritidshem hittar du taxan
för fritidshemsplaceringen på www.skara.se.
Från höstterminen det år som ett barn fyller 3 år har det rätt till 525 timmars avgiftsfri
pedagogisk verksamhet per år. De timmarna är fördelade på 15 timmar per vecka och följer
skolans läsår. Barn som har en förskoleplacering får sin avgift justerad automatiskt utifrån
schemaläggningen. Om barnet är schemalagt mellan klocka 8.30 och 11.30 varje vardag är
verksamheten avgiftsfri. Barn som är schemalagda andra tider betalar 65 % av ordinarie avgift.
Under jul- och sommarlov betalar alla ordinarie barnomsorgsavgift.

Ändringen av barnomsorgstaxan för barn placerade i förskola, pedagogisk omsorg eller
fritidshem från och med den 1 oktober 2015 beslutades av Kommunfullmäktige den 15 juni
2015 § 72.

Inkomstuppgift
Inkomstuppgift ska lämnas:
•
•
•
•

innan barnet börjar i barnomsorgen
när hushållets inkomst ändras
när familjeförhållanden ändras
när barn- och utbildningskontoret begär det

Varje inkomstgrundare i hushållet ska själv registrera sin inkomst via ”Mina sidor” för
barnomsorg och skolval eller anmäla den på avsedd blankett. Om det inte finns någon
inkomstuppgift registrerad kommer avgiften beräknas på maxinkomst, som för närvarande är
50 340 kronor per månad och familj. Retroaktiva inkomständringar rättas i samband med
avgiftskontrollen.
Alla skattepliktiga inkomster i hushållet är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgiften.

Ansökan
Ansökan om barnomsorg gör du via kommunens självserviceportal. Du kan göra din ansökan
både som inloggad (bank-id) eller oinloggad. Om du inte har fullständigt personnummer gör du
din ansökan på avsedd blankett.
Om du anmäler ditt barn till barnomsorgskön minst 4 månader innan du önskar plats, är du
garanterad en placering. Vi lovar inte att vi kan uppfylla ditt förstahandsval just då, men du
kommer bli erbjuden en barnomsorgsplacering som du kan välja att acceptera tills vidare, och
stå kvar i kön till ditt förstahandsval. Då kommer du bli erbjuden en plats där så fort det är
möjligt. Väljer du att avböja erbjudandet tas du ur kön och får ställa dig i kö på nytt.

Uppsägning
Uppsägningstiden är två månader och den ska göras skriftligt via kommunens självserviceportal,
eller på avsedd blankett. Om du säger upp en placering kan barnet tidigast få en ny fyra månader
från det att den förra placeringen avslutats.
Du kan ha din placering vilande under 2 månader. Under den tiden betalar du avgift enligt
fastställd taxa. En placering som inte nyttjats på mer än 2 månader kommer att avslutas och skulle
du behöva barnomsorg igen får du ställa dig i kö.

Schema
Barnets schema ska stämma med tillsynsbehovet. Tillsynsbehov är din arbets-/studietid
inklusive restiden till och från arbetet/skolan. Schema registrerar du via kommunens
självserviceportal eller på avsedd blankett.

Blöjor
Skaras kommunala förskolor har blöjor till placerade barn under tiden som de är på förskolan.
Upphandling av blöjor görs centralt för hela kommunen, och det finns en sorts blöjor av ett
märke.
Om ditt barn av medicinska skäl behöver en annan lösning, och det kan styrkas med ett intyg,
kan förskolan erbjuda en annan sorts blöja av dem som finns i det upphandlade sortimentet.
De vårdnadshavare som, av andra skäl än styrkta medicinska, vill att barnet har en annan blöja
än den upphandlade får själva bekosta dem och ansvara för att de finns på förskolan.

Sjukavdrag
Om ditt barn är sjukt mer än en vecka kan du få avdrag på avgiften. Från och med dag 8 görs
ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag. Anmälan om detta gör du på
avsedd blankett. Förskolan ska intyga frånvaron genom att underteckna blanketten.

Arbetslöshet
Om du blir arbetslös får du lämna barnet 15 timmar per vecka. Barnet får vara på förskolan tre
timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30. När du får arbete igen finns det utrymme
så att du direkt kan utöka tiden.

Föräldraledighet
När du är föräldraledig för ett syskon får du lämna som vanligt till tre veckor efter beräknad
förlossning. Efter det får ditt barn vara 15 timmar per vecka på förskolan och det är den vanliga
barnomsorgstaxan som gäller. Du får lämna barnet tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30
och 11.30.

Allmän förskola
Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år till och med vårterminen det år som
barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola är ingen barnomsorgsplacering.
Den allmänna förskolan innebär att barnet har rätt till avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i
förskolan. 525 timmar per läsår fördelas på 15 timmar per vecka. Du får lämna barnet tre timmar
varje vardag mellan klocka 8.30 och 11.30. Allmän förskola följer skolans läsår och därför är
ditt barn ledigt när det är lov.
En allmän förskoleplacering avslutas när läsåret är slut. Du måste därför göra en ny ansökan
inför varje nytt läsår. För att ansöka om allmän förskola fyller man i avsedd blankett och skickar
till Skara kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 532 88 Skara.

Kontakt
Telefon

0511-320 16 (måndag till torsdag kl 8.00-12.00)

E-post

barnomsorg@edu.skara.se

