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Ansökan
Ansökan om förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem görs fyra månader före 
önskat placeringsdatum. Detta görs via länken Sjöbos lärportal/Unikum, som finns på Sjöbo 
kommuns hemsida.  http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/
 
Registrering av ansökan sker efter anmälningsdatum. 
För barn med samma anmälningsdatum gäller i andra hand barnets personnummer, äldsta 
barnet först för förskolebarn, yngsta barnet först för skolbarn. 
 
Vem har rätt till förskole-/fritidshemsplats
Barn från 1 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år med vårdnadshavare som arbetar 
eller studerar har rätt till förskole-/fritidshemsplats. Vistelsetiden baseras enligt skollagen på 
vårdnadshavares arbetstid och resa till och från arbetsplatsen eller studieplatsen.
 
Förskoleverksamhet 15 h/vecka erbjuds alla barn 1-5 år.
Utökning av vistelsetiden på förskola/fritidshem beviljas för barn vars föräldrar deltar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller av annan anordnare.
Utökning av vistelsetiden kan också beviljas pga. barnets eget behov enligt kap. 8 § 5,7,9. Vid 
vårdnadshavare eller syskons sjukdom får barnet ha kvar sin ordinarie plats. Vid rehabilitering 
ska intyg från rehabiliteringsansvarig bifogas. 
I samråd med personal/ledning kan schematiden förändras utifrån ordinarie timantal.
 
 
 
 
 
Förskoleplats vid arbetslöshet-/föräldraledighet

http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/
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Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande  eller föräldralediga  har rätt att behålla platsen 
i förskolan 15 h/vecka. Tiden fördelas på 3 h/dag fem dagar/vecka eller 5 h/dag tre 
dagar/vecka. 
Det finns två alternativ att fördela 15h på och beslutas av ledningen efter samråd med 
föräldrarna.
Barn 3-6 år som nyttjar sina 15 timmar på lov debiteras enligt barnomsorgstaxan.  
Om 15 timmars plats ej önskas disponeras skall platsen sägas upp minst två månader i förväg.
 
Vid syskons födelse har placerade barn rätt att nyttja sin plats i förskoleverksamhet högst en 
månad utifrån ordinarie schema. Därefter övergår platsen till 15 h/vecka. 
 
Fritidshemsplats vid arbetslöshet-/föräldraledighet
Barn i förskoleklass samt skolbarn erbjuds inte plats på fritidshem vid arbetslöshet eller 
föräldraledighet.

 För vårdnadshavare till 6-åringar och skolbarn skall befintlig plats sägas upp minst två 
månader innan föräldraledigheten. Vid syskons födelse har placerade barn rätt att nyttja sin 
plats i fritidshem högst en månad utifrån ordinarie schema. 
Efter föräldraledigheten görs ansökan om plats i fritidshem via länken Sjöbos 
lärportal/Unikum. http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/

 För barn 6 år eller äldre vars vårdnadshavare blir arbetslös ska platsen sägas upp, detta görs 
via Sjöbos lär portal/ Unikum. http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/  
Uppsägningstiden vid arbetslöshet är en månad. Denna skyldighet åligger vårdnadshavare. 
Fritidshemsplatsen får nyttjas en månad efter inträffad arbetslöshet. När omsorgsbehov 
föreligger görs en ny anmälan. 
 
För barn i förskoleklass och skolbarn är vistelsetiden all den tid som ligger utanför 
schemalagd skoltid.
Fritidshemsverksamhet kan också erbjudas pga. barnets eget behov enligt kap. 14 § 5 och 6.

 Olika verksamhetsformer
Förskolebarn 1-5 år erbjuds pedagogisk verksamhet i förskola eller pedagogisk omsorg i t.ex. 
familjedaghem. 
 
Omsorg på obekväm tid, då annan verksamhet ej är tillgänglig
Omsorg kväll, natt och helg erbjuds på Linnéstugans förskola i tätorten för barn i åldrarna 1 år 
t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar på obekväm 
arbetstid.
Barn kan erbjudas hela sin förskoleplanering på Linnéstugan, vid placering på annan förskola 
under dagtid ingår inte transport. Skolbarn som erbjuds omsorg kväll, natt och helg har 
möjlighet att gå på Emanuelskolan oavsett vilket upptagningsområde barnet tillhör, eftersom 
transport endast ingår mellan Linnéstugan och Emanuelskolan.
 
Allmän förskola
Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 
år. Verksamheten omfattar 525 h/år, vilket innebär att man följer skolans läsår. Timmarna 
fördelas på 15 h/vecka och är avgiftsfria.

http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/
http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/
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Sexåringar i behov av omsorg utöver tiden i förskoleklass samt skolbarn 7 - 13 år skall 
erbjudas plats i fritidshem t.o.m. vårterminen i årskurs 6.
 
Regler för eftermiddags- och lovverksamhet för 10–12-åringar
Sjöbo kommun erbjuder en fritidshemsverksamhet med begränsad vistelsetid.
 Verksamheten 

Skolbarn som endast är i behov av omsorg under loven kan erbjudas tillfällig omsorg, 
beroende på enhetens lokala förutsättningar.
 
Placering
Kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem senast 
fyra månader efter att ansökan kommit in.
 
Om erbjuden plats avböjs eller svar ej inkommit inom utsatt tid, tages ansökan ur kön och ny 
anmälan får ske när behov av förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem 
föreligger.
 
För de barn som ej placerats enligt vårdnadshavarens förstahandsval och önskar överflyttning 
till annan omsorgsform eller förskole enhet/skolenhet måste meddelande om detta göras i 
samband med placeringen. Tidigare anmälningsdatum gäller då som ködatum.
 
 
 
 
 
 
Schema
Vistelsetiden beräknas utifrån vårdnadshavarnas arbetstid/studietid, restid, hämtnings- och 

erbjuds barn i åldersgruppen 10-12 år (d.v.s. som går i skolår 4-6)●

erbjuds på eftermiddagar från skolan slutar till 16.00.●

erbjuds på höstlov, sportlov, påsklov, jullov samt under de två första och den sista 
veckan på sommarlovet 9.00–16.00.

●

är  en fritidshemsverksamhet som utgår  från samma riktlinjer som den ordinarie 
fritidshemsverksamheten. 

●

är integrerad med övriga fritidshemsbarn i åldern 10-12 år.●

 servera mellanmål under eftermiddagarna.●

 servera lunch och mellanmål under loven.●
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lämningstid och baseras på vistelsebehovet under en normal arbetsvecka. 
 
Vistelsetid för barn till arbetssökande vårdnadshavare eller till barn vars vårdnadshavare är 
föräldralediga för vård av annat barn är 15 h/vecka. Vistelsetiden förläggs i samråd med 
personal/skolledning.

 Oregelbunden vistelsetid p.g.a. vårdnadshavares arbets/studieschema omräknas till 
genomsnittstid/ vecka.

 Vistelsetiden för barn 6-13 år utgör vistelsebehovet exkl. förskoleklass/skoltid.
  

Vid vårdnadshavares semester, lov och annan ledighet är barnen också lediga från förskolan. 
Barn som har allmän förskola följer skolans läsår.  
 
Det åligger vårdnadshavarna att ändra och lämna in schema vid ändring av vistelsestid. Denna 
ändring ska göras i god tid innan schemaförändringen träder i kraft, för att en planering av den 
pedagogiska verksamheten skall kunna ske. 
För OB-omsorgen görs schemaändringar 14 dagar innan de ska träda i kraft.  
Schemaregistreringen görs via Sjöbos lär portal/Unikum. http://www.sjobo.se/utbildning-och-
barnomsorg/
 
Inkomstredovisning
När ditt barns avgift beslutas utgår kommunen från hushållets bruttoinkomst. Hushållet kan 
bestå av en ensamstående vårdnadshavare eller av ett par som är gifta eller sambo som är 
folkbokförda på samma adress. Det innebär att det räcker med att man är folkbokförd på 
samma adress för att bådas inkomster ska ligga till grund för avgiften.
Utebliven inkomstuppgift medför debitering i högsta avgiftsnivå. Det är den enskildes ansvar 
att rätt inkomst uppges. Kommunen har rätt att efterkräva för lågt inbetald avgift, t ex om 
hushållet angett för låg inkomst eller inte meddelat höjd inkomst.
Vid inkomständring ska detta registreras via Sjöbos lärportal/Unikum omgående.
En gång om året begär familjeförvaltningen in en uppdatering av inkomst och 
schemauppgifter.

 Uppgift om inkomst är offentlig handling och kan kontrolleras hos skatteverket.
Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 Lön och andra beskattningsbara inkomster
Näringsverksamhet (överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet räknas som hushållets 
bruttoinkomst)   

 Arvoden
 Arbetslöshetsersättning

 Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag *som är beskattningsbart
Sjukpenning, sjukbidrag, livränta (den skattepliktiga delen)

 Föräldrapenning
 Pensionsförmåner (ej barnpension)

 Familjebidrag/dagpenning (ekonomiskt stöd vid militärtjänstgöring) 
 Familjehemsersättning (arvodesersättning)

 Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 

http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/
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* kopia på beslut som visar studie- eller utbildningsbidragets storlek skall insändas 
tillsammans med inkomstanmälan.

  
Avgift
I Sjöbo kommun tillämpas maxtaxa. Detta innebär att det finns en högsta avgift som 
kommunen får ta ut inom förskoleverksamheten och fritidshem. I en kommun som tillämpar 
maxtaxa så gäller detta både den kommunala verksamheten och verksamhet med enskild 
huvudman.
Avgiften avser plats i förskola respektive fritidshem och beräknas på 12 månader.
Platsen är ett abonnemang. Avgiften skall betalas även om barnet/barnen är tillfälligt 
frånvarande.
 
Abonnemangsavgift uttages 12 månader per år och baseras på familjens gemensamma 
bruttoinkomst/månad. 

 Maxtaxa, som infördes den 1 januari 2002, innebär att avgift uttages med en viss angiven 
procentsats av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgiften får dock inte överstiga 
nedanstående nivåer.
 
I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun 
och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg/fritidshem ska 
båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive 
platsinnehavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en 
plats.
Avgiften debiteras enbart som heltidstaxa oavsett barnets vistelsetid.
 
Avgiften följer indexregleringen och räknas upp årligen.
Avgiftsnivåer 2021
Från och med 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 
2020. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 50 340 kr per månad 2021.

 

 

Taxa för förskola eller pedagogisk omsorg och fritidshem 210101
 FÖRSKOLA/PEDAGOGISK 

OMSORG
Avgift per barn

Fritidshem
Avgift per barn

FRITIDSHEM
Eftermiddags- och 
lovverksamhet 
Avgift per barn

 
1:a barnet

 
3 %       högst 1 510 kr

 
2 % högst 1007 kr

 
1 % högst 503 kr

 
2:a barnet

 
2 %       högst 1007 kr

 
1 % högst 503 kr

 
0,75 %  högst 378 kr 
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3:e barnet

 
1 %       högst 503 kr

 
1 % högst 503 kr

 
0,75 %  högst 378 kr 

4:e eller 
flera barn

 
Ingen avgift

 
Ingen avgift

 
Ingen avgift

 
Det yngsta förskolebarnet räknas som det ”första” barnet. I de fall det endast handlar om 
skolbarn så är det yngsta skolbarnet som räknas som ”första” barnet. Det åligger 
vårdnadshavarna att anmäla till familjeförvaltningen då syskon är inskrivet i fristående 
verksamhet.
 
Avgiftsreducering på 3/8 för tre-, fyra-, och femåringar som deltar i allmän förskola från och 
med september det år de fyller tre år. Avgiftsreduceringen avser september till maj. 
 
För 6 åringar tillämpas fritidshemstaxa från och med augusti månad det år då barnet fyller 6 
år. 
 
För barn 1-5 år i behov av särskilt stöd för sin utveckling som anvisats plats enligt
§ 7 kap.8 i skollagen uttages avgift för den del som överstiger 15 timmar i veckan.
 
Frånvaro p.g.a. sjukdom, semester, lov eller annan ledighet ger ej rätt till reducerad avgift.
 
Stängning av förskola och fritidshem 4 dagar/läsår p.g.a. personalens kompetensutveckling 
ger ej rätt till reducerad avgift eftersom jourverksamhet erbjuds.

  
Reducering av avgift kan ske om en dagbarnvårdare är förhindrad att arbeta p.g.a. sjukdom 
eller annan ledighet och vikarie efterfrågas av föräldrarna men ej kan anvisas.

 Reduceringen är 1/30-del per närvarodag. Anhållan om reducering görs till skolledningen.
 För barn i åldern 1-5 år tillämpas fem dagars kostnadsfri inskolning. Gäller ej vid 

överflyttning mellan olika verksamhetsformer.
 För fritidshem tillämpas ej kostnadsfri inskolning

Taxa vid lovomsorg i fritidshem
50 kr per dag. Avgiften skall erläggas i förskott för det antal dagar man anmäler sig till.

 Omsorg erbjuds i mån av plats. 
 
Taxa vid tillfällig plats i förskolan vid akut omsorgsbehov
50 kr per dag. Taxan gäller vid tillsyn som omfattar kortare tid än 30 dagar. Debitering sker 
för antal närvarodagar enligt inlämnat schema. Omsorg erbjuds i mån av plats.
 
Försäkring
Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg 
och/eller fritidshem samt även under fritiden.
Vårdnadshavare till barn i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem 
förutsätts inneha hemförsäkring med s.k. ansvarsförsäkring vilken gäller för materiella skador 
som kan uppstå.
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Vid skada i samband med färd i egen eller annans bil gäller den obligatoriska 
trafikförsäkringen.
 
Uppsägning
Uppsägningstiden för vilken avgift erlägges, är två månader. Uppsägning sker via Sjöbos lär 
portal/Unikum. http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/
 
Avstängning

 Avstängning av plats sker om avgiften för två månader förfallit och fortfarande är obetald, 
platsen avstängs med två veckors varsel.

  
Hela skuldbeloppet skall betalas för att platsen skall återvinnas. För att erhålla ny plats 
tillämpas sedvanliga köregler, dock skall hela beloppet vara reglerat före ny köanmälan.
 
Interkommunal förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem
Vårdnadshavare har rätt att söka barnomsorg i annan kommun än folkbokföringskommunen. 
När vårdnadshavarna blir erbjuden plats i en annan kommun måste detta alltid meddelas 
folkbokföringskommunen. Avgiften för platsen ska alltid betalas till 
folkbokföringskommunen.
 
Tillämpning och tolkning av avgifterna ankommer på familjeförvaltningen.
 
 

http://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/

