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Revidering av barnomsorgsregler 2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har lokala barnomsorgsregler som kompletterar lagstiftningen kring
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Dessa ses över regelbundet och revideras vid
behov.
Förvaltningens yttrande
Förslag till reviderade barnomsorgsregler bifogas. Utifrån gällande regler har följande
utvecklats, förändrats och förtydligats:
















1.1: Ändrad formulering för rätt till placering för att stämma överens med formulering i
skollagen 14 kap 7§ om rätt till fritidshemsplats.
1.1.1: Specificerat hur anställda enligt bilaga M har rätt till barnomsorg vid förläggning
av sin förtroendearbetstid.
1.2.1: Texten om förtur till Hasselgatan tas bort i enlighet med tidigare nämndsbeslut:
§41, 2020.107 BUN.
1.4: Förtydligande att allmän förskola gäller under skolans terminstid (ej att förväxlas
med förskolans och fritids terminstid)
1.4: Fotnot som förtydligar vad som räknas som lov vid debitering och rätt till plats vid
allmän förskola.
1.6: Utifrån ändring under punkt 3.3 sker ingen hänvisning till debitering enligt särskild
avgift.
2.4: Ny regel om återplacering. Detta för att undvika att föräldrar säger upp platsen
under sommaruppehållet för att sedan söka ny plats igen från höstterminen
(Vanligast i fritidshem där man alltid har rätt att få tillbaka en plats på samma fritids).
Denna regel finns i flera av GR:s kommuner för att undvika bortfall av fakturaintäkter.
2.7: Förtydligande att det kan finnas andra skäl än långvarig sjukdom för att få
behålla plats vid längre än 2 månaders frånvaro.
3: Ändrad formulering från familjens inkomst till hushållets inkomst i enlighet med
formulering i förordning 2001:160 för maxtaxa.
3: Förtydligande att syskonrabatt räknas bort även om barnen går i olika
verksamheter eller hos olika huvudmän.
3.3: Förtydligande att avgift för barnomsorg betalas som vanligt vid force majeure.
3.3: Ändring av avgift för lovfritids, från 50 kronor/dag till att fritidsplacering läggs in
under den aktuella tiden. Debitering räknas istället ut av systemet. Detta blir mer
rättsäkert eftersom det då finns en fritidsplats registrerad under den aktuella
vistelsetiden. Tidigare gjordes en manuell faktura, utan att fritidsplats var registrerad.
3.3: Vid delad plats har fakturan alltid delats 50/50 vid delad plats. Förslag till ändring
är att fakturan delas 20/80 i de fall den ena föräldern endast har en liten del av
platsen enligt specifikation.




3.4: Risk för rättsliga åtgärder behöver inte specificeras i reglerna och är därför
borttaget.
4: Omformulerat till en mer generell hänvisning till hemsidan för mer information.
Blanketter behöver inte specificeras och kan dessutom motverka kommunens arbete
mot ökad digitalisering.

Ekonomisk bedömning
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta de reviderade barnomsorgsreglerna.

Helena Balte
Förvaltningschef
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